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4

ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

4.1

Són antecedents del present projecte la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
aprovada definitivament en data 12 de maig de 2011, i que és executiu des d
de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 15 de maig de 2012
2012, i la
modificació puntual en tràmit en el sector 10 Llevant La Colomina,
Colomina que fou aprovada
provisionalment pel Ple de la corporació municipal en sessió del passat 24 de gener de
2019.

ESBROSSADA I MOVIMENTS DE TERRES
TE

Previ a la realització del moviment de terres, s’haurà d’executar la neteja i esbrossada de la
zona objecte del projecte. Cal dir que el present projecte respecta el traçat marcat pels
vianants.
Pel que respecta al moviment de terres s’ha tingut en compte les següents consideracions:

L’estat actual de la zona objecte del projecte queda adjacent a una zona d’equipaments
destinat a un centre educacional i zona esportiva. Actualment l’espai es troba repleta de
matolls on es visualitza de manera evident una traça que els propis veïns han anat creant
per no tenir que vorejar la zona, escurçant el seu trajecte.



Excavació de 15 cm per l’execució de la caixa de paviment.



Compactació al 95 % PM de capa base de caixa de paviment.



Capa de formigó de 15 cm de gruix per la zona destinada ampliació de vorera i pas
de vianats.

El seu estat es urbanitzat d’acord amb el planejament vigent recentment modificat.

Prèvia a l’execució de les obres, s’haurà de validar la hipòtesis realitzada en el projecte.

Els carrers de Can Gaio i Salvado
Salvadorr Espriu es troben completament urbanitzats amb una
vorera de 1,5 m d’amplada, amb tots els serveis urbanístics, enllumenat públic, aigua, gas,
arbrat etc...

4.2

PAVIMENTS

Els materials escollits per a la pavimentació dels vials són els següents:
2

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest projecte és l’execució del Polígon delimitat per la modificació
modifi
puntual del
PGOU del Masnou. Sector 10 Llevant – La Colomina.
En la modificació puntual del PGOU del sector 10 Llevant – La Colomina es destina una
superfície d’espai lliure de 778,55 m2.
3

DESCRIPCIÓ DE LA SOL
SOLUCIÓ ADOPTADA

El projecte inclou:






Memòria

Paviment de llosa de formigó de 40x20x7 cm per a la pavimentació de la vorera per
una amplada de 2,5 m.



Vorada jardiner A4 de dimensions 20x8 cm per delimitar la zona destinada a vorera
amb la zona destinada a zona verda.



Aglomerat per la zona destinada a plaça.
plaça



Sauló per l’espai situat entre la zona pavimentada i la hidrosembra.

Per tant, la secció a pavimentar serà:

Dins aquesta superfície, es divideix la zona en dues parts, una a zona verda i l’altre a
integració de les voreres dels carrers Salvador Espriu i Torrent Can Gaio.






Esbrossada de la zona objecte del projecte.
Moviment de terres per la consolidació del talús, explanació
nació i per la caixa de
pavimentació i zona verda.
Execució de la nova xarxa d’enllumenat.
Pavimentació.
Enjardinament de la zona destinada a espai verd.
Col·locació de nous elements de mobiliari urbà.



15 cm capa de formigó HM-20/P/20/I
20/P/20/I



Paviment de llosa de formigó de 40x40x7 cm col·locat sobre llit de 5 cm de
sorra.



Paviment de mescla bituminos
nosa en calent de 5 cm de gruix.

En els plànols de projecte es defineix la posició i característiques de cadascun dels
paviments previstos.
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4.3

ENLLUMENAT PÚBLIC

4.6

A efectes d’alimentació i control s’han considerat connectar la nova xarxa d’enllumenat a
partir d’una línia ja existent. S’iniciarà a la lluminària situada en la cantonada del carrer Abat
Escarré amb Salvador Espriu.

Per l’espai destinat a zona verda, s’ha previst la plantació d’arbrat Quercus ilex i estesa
d’una capa de 15 cm de terra vegetal i una plantació
plantació superficial en formació de prat sec
mitjançant hidrosembra de diverses espècies:






La tipologia d’enllumenat projectat, serà amb columna circular de 4.5 m d’alçada,
distribuïdes unilateralment. Es col·locaran lluminàries decorativa mitjançant dos braços en
forma de Y, amb coberta plana i sistema de refr
refrigeració
igeració intern en forma de rusc per la
refrigeració dels LED’s, sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla per facilitar la
seva neteja i evitar la radiació UV en els òptiques i equip electrònic
electrònic, de temperatura de color
de 3000 K, IP-66 IK-10,, classe II de protecció elèctrica amb làmpades de LED’s de 24 W

5

La connexió entre la xarxa elèctrica de distribució i la lluminària es rrealitzarà
ealitzarà mitjançant uns
muntants interiors de 3x2.5 mm2, tipus RV
RV-0,6/1
0,6/1 KV. Aquesta es realitzarà a una caixa de
connexions a l’interior de la columna o en pericó.

6

En quant a requeriments de qualitat dels suport
suports,
s, aquests hauran d’acomplir amb l’establert
al Reial Decret 401/1989,, amb la norma UNE-EN 40,, a més, l’empresa que els fabrica ha
d’estar qualificada ISO 9001
9001-00 o disposar de la marca AENOR.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En l’annex 03 s’inclou el pla de control de qualitat per àmbits de control a executar durant el
desenvolupament de les obres per tal de garantir la qualitat dels materials i de l’execució de
les diferents partides d’obra que composen el projecte.

Les llumeneres acompliran amb els preceptes en quant a contami
contaminació lumínica que
s’estableixen a la Llei 6/2001.
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SERVEIS EXISTENTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a la realització del present document s’ha utilitzat
utilitzat com a base el banc de preus de l’ITEC
de l’any 2018. En l’annex 06 es llista la justificació dels preus de projecte.

En el moment de redactar el present projecte
projecte, la informació dels serveis soterrats existents
s’ha obtingut a través de la plataforma e
e-wise ACEFAT, tal i com figuren en el annex
corresponent a Serveis Afectats.
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Tanmateix, s’haurà de sol·licitar la realització de l’acta TIC a traves de la plataforma e
e-wise,
abans de l’inici de l’obra.

SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’inclou en l’Annex 02.. “Estudi de
Seguretat i Salut” que servirà
rà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora
per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals,
facilitant el desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa.

ELEMENTS URBANS

El tractament de la zona es completa amb lla
a disposició de mobiliari urbà que faciliti la seva
utilització per part dels veïns: bancs i papereres, garantint la utilització raonable de l’espai i
al mateix temps augmenti la qualitat de vida de tota l’àrea que envolta l’actuació.

Memòria

DURADA DE LES OBRES

En compliment de l’Article 63 del reglament general de Contractació, s’ha confeccionat un
senzill Pla d’Obra que s’inclou com a Annex 05,, en el que es representa mitjançant un
diagrama de barres, la durada de les unitats d’obra fonamentals. El temps total d’obra
s’estima de 2,5 mes.

A més d’aquestes proteccions amb fusibles, a cada punt de llum s’instal·larà un piqueta de
presa de terra d’1m
’1m de llargària
llargària. Totes les piquetes s’uniran entre si amb un cable de coure
nu d’1x35 mm2, i a la columna amb un cable
able protegit de coure de 1x16 mm2 en tub flexible
de 32 mm de diàmetre.

4.5

15% de Lolium perenne.
45% Festuca arundinacea.
25 % Festuca ovina.
5% Cybodon dactilon
10% Trifolium repens

Per tal de dona el servei de reg a la zona destinada a plantació, s’ha previst l’execució d’una
xarxa format per degoters mitjançant un tub de PE de diàmetre 20 mm i PN 16, amb
connexió a la xarxa existent del carrer Torrent de Can Gaio, tal i com queda grafiat en el
plànol corresponent.

La nova instal·lació elèctrica de la xarxa d’enllumenat discorrerà en canalització soterrada
dins de tubulars de polietilè de doble capa (paret llisa interior i corrugada exterior) de 90 mm.
Els conductors emprats en la instal·lació han de ser del tipus ‘RVFV 06/1 KV’ de secció 4x6
mm2. La generatriu superior del tub se situarà a una profunditat mínima de 0,6 m en vorera

4.4

JARDINERIA I REG

El cost de la totalitat d’aquestes
aquestes unitats de l’Estudi de Seguretat i Salut s’inclou en el
pressupost d’execució material de les obres i puja a la quantitat de PEM 407,87 €
(QUATRE-CENTS
CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SET
VUITANTA
CÈNTIMS).
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9

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

contracte, i que serà recollit en els contractes del contracte, acreditarà la seva solvència
econòmica i financera i solvència
vència tècnica per contractar. En casos tals, l'empresari
podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a
contractista de obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o
acreditar el complimentt dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci de
licitació o en l'invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del
contracte. Si els pliegos no concretaran els requisits de solvència econòmica i financera
o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència es farà
d'acord amb els criteris, requisits i mitjans recollits en el segon apartat de l'apartat 3 de
l'article 87, que tindrà caràcter supletori del que pel que fa als mateixos ha estat omès
omès o
no concretat en els plecs.

En compliment del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i
gestió de residus de construcció i enderroc, es redacta el corresponent Estudi
Estudi. Aquest s’ha
integrat en l’annex 04, “Estudi
Estudi de gestió de Residus
Residus”.
10 REVISIÓ DE PREUS
La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives
particulars de la licitació.
11 NORMATIVA ACCESSIBIL
ACCESSIBILITAT

GRUP
En la redacció del present projecte d’urbanització del Polígon delimitat per la modificació
puntual del PGOU del Masnou. Sector 10 Llevant – La Colomina,, s’ha tingut en compte la
normativa vigent corresponent a
a:
-

Grup A)
Moviment
de terres i
perforacions

Orden VIV/561/210, de 1 de febrero on es desenvolupa les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i
utilització dels espais p
públics urbanitzats

-

Decret 135/1995 de
e 24 de març; Annex 1 “Normes d’accessibilittat urbanística”

-

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat

Grup G)
Vials i
pistes

Tanmateix i donat la necessitat d’integrar el nou espai objecte de projecte amb els vials
adjacents ja urbanitzats, la definició geomètrica resultat és conseqüent amb els punts de
connexió amb les voreres del carrer Salvador Espriu i carrer Torrent de Can Gaio.

SUBGRUP

CATEGORIA

3.802,61 €

1

45.631,31 €

2

1

7.320,36 €

0.75

117.125,70 €
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1

Aplicant el benefici industrial (6%) i les despeses generals (13%) s’obté el pressupost
d’execució per contracte que puja a la quantitat de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS
CENTS
VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET
SEIXANTA
CÈNTIMS (27.387,67 €).
Sumant el valor de l’IVA vigent (21%), s’obté el pressupost per al coneixement de
l’administració, que puja a la quantitat de TRENTA-TRES
TRENTA
MIL CENT TRENTA-NOU EUROS
AMB VUIT CÈNTIMS (33.139,08 €).

Per als contractes d'obres amb un valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros
serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a
contractista de treballs dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que, en funció de l'objecte del contracte
correspon, amb categoria igual o superior a la requerida per a la contractació, acreditarà
les seves solvències per contractar.

14 PERÍODE DE GARANTIA
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la
licitació sens perjudici de l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al
projecte.

Per als contractes d'obres amb u
un
n valor estimat mar inferior a 500.000 euros la
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui a l'acord objecte de

Memòria

ANUALITAT
MITJANA

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL CATORZE
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (23.014,85 €).

Sempre que el Plec de Clàusules Administratives Particulars no indiqui el contrari, en base
al que s’estableix en l’article 77 del “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por
or la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 “,
cal presentar classificació del contractista per als contractes d’obres, en les següents
circumstàncies:



DURADA
(mesos)

13 PRESSUPOST

12 CLASSIFICACIÓ DEL CO
CONTRACTISTA



P. B. L.
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15 DOCUMENTS QUE INTEGR
INTEGREN EL PROJECTE

Documento nº 3. Plec de Prescripcions Tècniques

El present Projecte consta dels següents Docu
Documents:

Documento nº 4. Pressupost

Document nº 1. Memòria i Annexes

16 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Memòria

Amb el que s’ha
a exposat a la present Memòria, que es complementa amb els diferents
Annexos, amb els Plànols, Plec i Pressupost que formen part del mateix, considerem acabat
aquest treball que sotmetem a la consideració de la Superioritat.

1. Antecedents i estat actual
2. Objecte del projecte
3. Descripció de la solució adoptada
4. Descripció de les obres
5. Durada de les obres
6. Pla de control de qualitat
7. Justificació de preus
8. Seguretat i salut
9. Estudi de gestió de residus
10. Revisió de preus
11. Normativa d’accessibilitat
12. Classificació del contractista
13. Pressupost
14. Període de garantia
15. Documents que integren el projecte
16. Declaració d’obra completa

Masnou, març de 2019
L’Autor del Projecte,

Josep Pinós Alsedà

Annexes a la Memòria
Annex 01. Antecedents
Annex 02. Estudi de seguret
seguretat i salut
Annex 03. Pla de control de qualitat
Annex 04. Pla de gestió de residus
Annex 05. Pla d’obra
Annex 06. Justificació de preus
Annex 07. Serveis existents
Annex 08. Reportatge fotogràfic
Annex 09. Enllumenat públic

BERRYSAR

Documento nº 2. Plànols
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memòria

Situació i índex
Emplaçament
Definició geomètrica
Planta pavimentació
Planta de mobiliari i enllumenat
Planta de reg i jardineria
Detalls
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ANNEX 01 – ANTECEDENTS

1

L’objectiu del present annex és aportar cada un dels treballs i textos legals que resulten
d’interès per a dur a terme la redacció del present projecte.

CONTINGUT

2
1

INTRODUCCIÓ ........................................................................................................... 1

2

ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT ......................................................................... 1
2.1

PLANEJAMENT GENERAL .................................................................................. 1

2.2

MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL ................................................................ 1

INTRODUCCIÓ

2.1

ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT
PLANEJAMENT GENERAL

El Masnou és un municipi del Maresme, que disposa d’un Pla General d’Ordenació
Urbana quina revisió fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona el 12 de maig de 2011, i que és executiu des de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 15 de maig de 2012.
La publicació i plena executivitat ve donada per la diligència de 23 de febrer de 2012 en
que es fa constar la fermesa de la sentència 723/2010 del Tribunal Superior de Jutícia de
Catalunya, recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 488/2003, que dona
compliment a la condició suspensiva de l’executivitat de l’acord de la CTU de Barcelona
de 12 de maig de 2011.
2.2

MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL

Des de la seva publicació, el PGOU del Masnou ha sofert cinc modificacions, i una sisena
de tramitació simultània amb el present projecte d’urbanització, qua inclou la totalitat del
seu àmbit.
Aquesta modificació puntual fou aprovada provisionalment pel Ple de la corporació
municipal en sessió del passat 24 de gener de 2019, i acordada en conseqüència la seva
remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
La modificació consisteix essencialment en transformar l'ús del sub-àmbit del carrer
Torrent de Can Gaio en equipament i traslladar el seu aprofitament urbanístic al sub-àmbit
situat al carrer Marta Mata. D'aquesta manera, es consolida l'ús d'equipament de l'entorn,
on trobem l'escola Marinada, el camp municipal d'esports d'Ocata, la llar d'infants
municipal de la Barqueta i el CAP municipal. Per tant, la present MpPGOU respon a
criteris i prioritats municipals per consolidar i ampliar l'àrea d'equipaments situada a
l'entorn immediat.
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Titulació/ns
Despatx professional
Població

MEMÒRIA

1
1.1

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

4
4.1

Projecte d’urbanització del Polígon delimitat per la modificació puntual del PGOU del
Masnou. Sector 10 Llevant – La Colomina

1.2

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte d’urbanització del Polígon delimitat per la modificació puntual del PGOU del
Masnou. Sector 10 Llevant – La Colomina, així com complir amb les obligacions que es
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
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 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 Laboral.

DADES DEL PROJECTE
AUTOR/S DEL PROJECTE
Autor del Projecte
Titulació/ns
Despatx professional
Població

4.2

:
:
:
:

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BERRYSAR, S.L.
Barcelona

:
:
:
:
:

− Desbroç i Moviments de terres.
− Pavimentació.
− Enllumenat públic.
− Mobiliari urbà i enjardinament.
− Partides alçades.

4.3

:

SITUACIÓ
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

:
:
:
:
:

Sector 10 llevant - La Colomina
Carrer Torren de Can Gaio / Carrer Salvador Espriu

:
:
:
:
:
:

Autopista del Maresme C-32
Estació Ocata de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet

08320
Masnou

AEDAS HOMES
C/ Caravelꞏla la Niña 12
08017 Barcelona
Javier Sedó Yerro

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.

TIPOLOGIA DE L'OBRA

Les obres contemplades dins del present Projecte per tal de dur a terme la urbanització del
Polígon delimitat per la modificació puntual del PGOU del Masnou Sector 10 Llevant – La
Colomina.

PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant

3

Enginyer de Camins, Canals i Ports
BERRYSAR, S.L.
Barcelona

OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la

2

:
:
:

Josep Pinós i Alsedà

4.4

COMUNICACIONS
Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús
Telèfon
Fax

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut
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E – mail
Altres

4.5

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament
Telecomunicacions

4.6

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GEOTÈXTILS
GRAVES
LLATES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MALLES ELECTROSOLDADES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PALS DE FORMIGÓ ARMAT
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE
TENSIÓ BAIXA
PEDRES
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES
PLAFONS
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PUNTALS
REIXATS METÀLꞏLICS
SAULONS
SENYALS
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT
SORRES
TANQUES AMB REIXAT METÀLꞏLIC
TAULERS
TAULONS
TERRES
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
TOT-U
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS
TUBS DE POLIETILÈ PER A DRENATGES

:
:

:
:
:
:
:

SOREA
GAS NATURAL, NEDGIA CATALUNYA
ENDESA
MUNICIPAL
TELEFONICA, VODAFONE ONO

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2,5 mesos.

4.7

MÀ D'OBRA PREVISTA

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.
4.8

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
Oficial 1a
Oficial 1a electricista
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner
Ajudant electricista
Ajudant jardiner
Manobra
Manobre especialista

4.9

TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BARRERES
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CALÇS
CIMENTS
CLAUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ESMENES BIOLÒGIQUES
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
EXPLOSIUS PLÀSTICS
FILFERROS
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

4.10

MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA
COMPRESSOR AMB MARTELLS PNEUMÀTICS
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
DIPÒSIT D´AIRE COMPRIMIT DE 180 M3/H
RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG
EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR
FRESADORA DE PAVIMENT
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA
RETROEXCAVADORA PETITA
RETROEXCAVADORA MITJANA
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 6 A 8 T
CAMIO DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut
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CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)
CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3
CAMIÓ GRUA DE 5 T
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D´ALÇÀRIA COM A MÀXIM
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T
GRUA AUTOPROPULSADA DE 30 T
GRUA LLEUGERA DE 5 CV
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC
MAQUINA DE DOBLEGAR ELECTRICA PER A RODO D'ACER
BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES
CISALLA ELECTRICA
GRUP ELECTROGEN DE 20 A 30 KVA
COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

5
5.1




Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals
automàtics, etc.).





DISPOSARÀ D’INTERRUPTORS DE TALL MAGNETOTÈRMICS
PER A CADASCÚ DELS CIRCUITS INDEPENDENTS. ELS DELS
APARELLS D’ELEVACIÓ HAURAN DE SER DE TALL
OMNIPOLAR (TALLARAN TOTS ELS CONDUCTORS, INCLÒS EL
NEUTRE).



Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
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).

INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS
INSTALꞏLACIÓ 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’instalꞏlar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instalꞏlador.
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:






Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada.
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
sense pas de vehicles.

Quadre General




Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i envetats.









Conductors

Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i
hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
 1
 1
 1
 4
 1

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut

Magnetotèrmic general de 4P
Diferencial de 30 A
Magnetotèrmic 3P
Magnetotèrmic 2P
Connexió de corrent 3P + T

:
:
:
:
:

30 A.
30 mA.
20 mA.
16 A.
25 A.
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 1
 2
 1
 1




Connexió de corrent 2P + T
Connexió de corrent 2P
Transformador de seguretat
Connexió de corrent 2P

16 A.
16 A.
(220 v./ 24 v.).
16 A.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la
connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:




 Connexió de 24 v
 Connexió de 220 v
 Connexió de 380 v


:
:
:

Violeta.
Blau.
Vermell

No s’empraran connexions tipus “lladre“.






Maquinària elèctrica
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 aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.








Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.






:
:
:
:

Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de
contactes indirectes.



5.2

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

5.3

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT

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

ALTRES INSTALꞏLACIONS. 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.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals
amb risc d’incendis o explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
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 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
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut
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S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es colꞏlocaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de
l’equip de soldadura oxiacetilènica.
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,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del
servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins
d’evacuació, etc.
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.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que
caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part
de la conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de pararse els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de
rec que proporcionin aigua abundant.


















paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com
a màxim a 1,70 m del sòl.
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
pròxim, no excedirà de 25 m.
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.
Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-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.







6

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i següents del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

6.1

SERVEIS HIGIÈNICS


Com a mínim un per a cada 10 persones.


Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

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

Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a

Cabines d’evacuació

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
mínim, per a cada 25 persones




Lavabos

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.
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6.2

VESTUARIS

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
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.

6.4

LOCAL DE DESCANS

No es considera local de descans per no superar la xifra de 50 treballadors.

6.5

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
 desinfectants i antisèptics autoritzats,
 gases estèrils,
 cotó hidròfil,
 benes,
 esparadrap,
 apòsits adhesius,
 estisores,
 pinces,
 guants d’un sol ús.

7
7.1

ÀREES AUXILIARS
CENTRALS I PLANTES

Estaran ubicades estratègicament en funció de les 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 de gàlib de
limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles 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 metàlꞏlica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2

TALLERS

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

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut

8

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 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 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 apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció
adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades
a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La ilꞏluminació 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’ilꞏluminació.
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 tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades
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 seran condemnats.
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa 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

7.3

ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i ilꞏluminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

8

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

cops).
9

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
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residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

9.1

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Sílice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotròpics (bentonita)

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxid, greixos, olis.

Gasos liquats del petroli.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Animals.

Entorn de drogodependència habitual.

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 mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat

perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

e.
f.
g.
h.
i.

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.
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:


Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.


Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, Sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2 SERVITUDS
10 CONDICIONS DE L'ENTORN


Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les 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
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.


Situació de casetes i contenidors

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
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”.

10.1 SERVEIS AFECTATS
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

11 UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS
AMORFS
(FORMIGÓ,
SUBBASES,
BITUMINOSOS I REGS)
MATERIAL DE PAVIMENTS PREFABRICATS
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT S
MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT
MOBILIARI URBÀ
JARDINERIA

TERRA,

SAULO,

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
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12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

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 Estudi de Seguretat i Salut.

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
14 MEDIAMBIENT LABORAL
14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.
14.2 ILꞏLUMINACIÓ

RELACIONS DE
DEPENDÈNCIA

:

Relació temporal de
realització material d’unes
unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de
terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de
les unitats d’obra.

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 encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació 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’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux
: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.
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100 lux

100 lux

200 lux

: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de

taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i
treballs d’oficina en general.
500 lux
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes
exigències visuals.
1000 lux
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
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 colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.3 SOROLL
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor

..............

82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 l.
Formigonera mitjana > 500 l.
Martell pneumàtic (en recinte
angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dúmpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’erugues
Pala carregadora d’erugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixa claus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

..............

82 dB

..............
..............
..............

72 dB
60 dB
103 dB

..............
..............
..............
..............

94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

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:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 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 colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.4 POLS
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

Rinitis

Asma bronquial

Bronquitis destructiva
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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 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:

𝐶

%

[mg/m3]

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, 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-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueig i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
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
perforadors o injecció d’aigua

Manipulació de ciment

Filtres en
confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semi autònoms de respiració

Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall

Treballs

de

desbarbat
elèctrica

la
i

sitges

o

carros

instalꞏlacions

fusta, Aspiració localitzada

soldadura

Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueig
plantes asfàltiques

Regat de pistes
i Aspiració localitzada

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 colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.5 ORDRE I NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
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. Pla d’evacuació de residus.
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. Ilꞏluminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.
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.

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 de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
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.

dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10
nm. 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:

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR),
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels 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.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
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 cristalꞏlí i no dispersarse ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,
haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupilꞏla de l’ull.

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
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 haurà d’estar limitada.
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 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.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip 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 instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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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. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que
dificultin i facin impossible el flux 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 ferse ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 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.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
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 pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant
o continua de radiació, 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 perillosa quan el polze curt de radiació impacte en
el teixit causant una amplia lesió al voltant del 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 cristalꞏlí.
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:




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.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
 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 s’ha de dissenyar
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) 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

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits,
que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
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 en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
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.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
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- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La
ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de colꞏlocar 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 de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 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 materials
inflamables o explosius.

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
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 en l’origen,
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.7 RADIACIONS IONITZANTS
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) 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.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per
la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) 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.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
c) 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) 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.
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.
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

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:
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granel, etcètera.
Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser:
 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionitzants.
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
 Les instalꞏlacions 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".
 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
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equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles
de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,
com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció 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 teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir:
a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura).
b) Contaminació radioactiva accidental.
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 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 radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:
a) temps de treball.
b) distància 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 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 massissos
de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàlꞏlics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma 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:
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.
 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada
en empenya i turmells.
 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.
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
 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 vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
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.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

Utilització d’ajudes mecàniques.

Reducció o redisseny de la càrrega.

Actuació sobre l‘organització del treball.

Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

Ús correcte dels equips de protecció individual.

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
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9è.-

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar
arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar
un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg
respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

1er.-

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de 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.
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 estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è6è.-

7è.-

Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
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 franges de temps perfectament aprofitables per
l’avanç de la producció.
Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels
materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.6è.7è.8è.-

Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del
cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons
els següents criteris preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre
de gravetat de la càrrega.
c) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb
l’extrem davanter aixecat.

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, 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,
anulꞏlant 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

UA

Descripció

HX11M001

m

Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants o de panells
de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat

HX11X003

u

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X004

u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

HX11X005

u

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema
de seguretat integrat

HX11X019

m

Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021

u

Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic 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 metàlꞏliques i rampes
articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3
mm de gruix
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HX11X022

u

Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic 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 metàlꞏliques i rampes
articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Colꞏlectiva, 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,
anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instalꞏlats, 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 instalꞏladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.
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,
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.
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 normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa
el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
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.
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-AVALUACIÓMESURES.

19 RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
c) Quan 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.
Quan 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 aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
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d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:
ENDERROCS
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS)
MATERIAL DE PAVIMENTS PREFABRICATS
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT S
MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT
MOBILIARI URBÀ
JARDINERIA

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats,

entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus
de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions

o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. 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.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació 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 haguessin
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

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 per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el
cartell de “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.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

21.1 NORMES DE POLICIA


Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments
i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu

servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones
autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions
d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos


Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres
instalꞏlacions d’ús comú o particular.

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA


Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
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. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a
planta baixa, la colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament
de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i
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es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors.
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de
la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb
tanques l’àmbit del pas de vianants.


Tipus de
tanques

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril
de circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent.


similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja),
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.
Complements

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.


Canvis de la Zona Ocupada

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les
obres que facin.
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o



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.

Accés a l’obra

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada
parcial del tancament.

21.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC


Tanques

Situació

21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.



Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància
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Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se 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.

amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es
colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.
Apilament.

Camions en
espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.



adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit
del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de
retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

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
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm,
delimitant el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui.

La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra.

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàlꞏliques es netejarà el paviment.

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


Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports
dels contenidors.



Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o
vehicles.

(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
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Bastides

Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical
i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la
caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel
risc de caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,
perimetrals a totes les façanes.
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures
indicades per a càrregues i descàrregues.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
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 alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari específic.


Pols

Xarxes

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN 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.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
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.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.


Sorolls. Horari de treball

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració 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,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC


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
8.3Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.


Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior
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a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).





Elements de protecció

Pas vianants

Forats i
rases

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada
de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze centímetres
(0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015
m).
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les
rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el
sentit de la marxa.



Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi
hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical
i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el
tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.


Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus
a passos provisionals per a vianants.
c) 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.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans
de les obres.
Es colꞏlocaran 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 l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD–
2.


Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.


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 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:

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).
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Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.


Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, 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.
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.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA


Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
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 enjardinades 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.
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.

Parades d’autobús, quioscos, bústies

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Colꞏlisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera 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 metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

1.
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23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta
obra són:

Incendi, explosió i/o deflagració.

Inundació.

Colꞏlapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
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.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
MITJANS AUXILIARS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

6.- Assistència Primers Auxilis.

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

MESURES PREVENTIVES

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000009

25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E03
E03.E03

FONAMENTS
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ,
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

AVALUACIÓ DE RISCOS
Id
1

2

3
4
6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENCOFRATS
PANTALLAS FERRALLADAS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

2

2

3

2

1

2

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 4
treball específic
Solꞏlicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
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I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000154
I0000155
I0000156

E12
E12.E01

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades

13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
25
25
25
25
25
2 /6
14
16

Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
25

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)

AVALUACIÓ DE RISCOS

2
3
6
9
10
11
13
14
15
17

18

24

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SOBRE MATERIAL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIÓ
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIÓ FORMIGONERA
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: COLES I RESINES
CIMENT
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1

3

4

MESURES PREVENTIVES

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Id
1

2

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000080
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

Descripció
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instalꞏlació
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Elecció dels materials al disseny del projecte
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

G
1

A
2

1

2

3

3

1

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

AVALUACIÓ DE RISCOS

2

2

2

I0000154
I0000155

G01
G01.G01

2

1 /2 /6
14

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA
FONDARIA

Id
1

4
2

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
11 /13

6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
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Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
9

3

1

3

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

2

2

3

Avaluació de riscos

2

3

4

Id
1

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160

G01.G02

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Solꞏlicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /12
12
12
12
14
14 /26 /27
14
17
17
20
20
20
20
26
27
1 /2 /6 /9 /12 /25
14
20
26
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLEC DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: OXIACETILÈ
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

3

2

4

2

2

3

3

2

4

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000018
I0000019
I0000020
I0000021
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
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Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3 /4 /5
3
4
4
4
4
9 /10
9
9
10
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I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000085
I0000091
I0000094
I0000095
I0000096
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161
I0000165
I0000167

G01.G03

Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc.)
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió
Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior

10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

25

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

20
20
20
25
25
25
25
26
27
1
1 /2 /3 /6 /12
14
16 /17
16
20
4

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

Avaluació de riscos

4
9
10
13
14
16
17

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
SOBREESFORÇOS
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

2

4

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Id
2

3

P
2

G
1

A
2

2

2

3

3

1

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000161

G02
G02.G01

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
2
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
2
Ordre i neteja
17
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
26
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divisió de material en sec
17
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
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
16 /17
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
26
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
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ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
2

2

1

2

2

2

3

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divisió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

G02.G03

Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

16 /17
26
2

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
2

1

2

Avaluació de riscos
2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155

I0000156
I0000157
I0000168

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
25
26
27
1 /2 /12 /25
14

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
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1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

G02.G04

Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges
o gelada
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

14
27
26
16
17
16
25
25
25
25
25
26
27
3
2 /6 /12 /25
14
16
26
2

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: 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
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
2

A
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

G02.G05

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Ordre i neteja

I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17

Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció
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I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

G03
G03.G01

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /12 /25
14
26
14

Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COLꞏLOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

Avaluació de riscos

2
4
6
9
10
11

13
14
16
17

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

Id
1

2

G
1

A
1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

1

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1 /2
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
1 /2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Assegurar les escales de mà
1 /2
Ordre i neteja
1 /2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
1 /2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14 /26
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
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
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
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 instalꞏlacions encastades o soterrades
16
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I0000157
I0000160
I0000161
I0000168

G03.G03

Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

26
4
16
2

MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS

EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT.
ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COLꞏLOCACIÓ D'APLECS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: MAQUINÀRIA OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000027
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000069
I0000070
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000152

G
2

A
3

2

2

2

3

2

3

1

2

1

2

1

2

3

3

1

2

2

2

3

3

I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000162

1

2

I0000168

1

2

3

3

1

2

1

2

G03.G06

Riscos
1
1
1
1 /2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
4
4

1 /2 /3 /25
14
16
26
4
16
1
2

GABIONS / ESCULLERES

Avaluació de riscos
Id
1
2

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
10
10 /17 /18
10
12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
25
25
25
25
25
26
27
1
1

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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales
de ma)
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

4
9
11
12
13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA AL MAR
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COLꞏLOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COLꞏLOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL
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14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
23
INUNDACIONS
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COLꞏLOCACIÓ DE LES PECES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

2

2

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159

G04
G04.G02

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

Riscos
1
1 /23
2
2
1 /2
4
4 /23
4
9 /11 /13
9
9 /12 /13
9
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14 /23
25
25
25
25
25
4
2 /25
14
4

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

Avaluació de riscos

2
3
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

3

1

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA

Id
1

Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

1

3

3

2

3

4

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000022
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condemna de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /6
2 /6
2 /6
3 /4
3
3 /4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
10
9 /10 /11 /13 /18
10
11
11
11
14
14
14
16
16
16
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I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000149
I0000150
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159
I0000160
I0000161

G05
G05.G04

Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Realitzar treballs de formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries
No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16
16
16
25
25
25
25
1
1
4
1 /2 /6 /9 /25
14
4 /11
4 /11
16

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000021
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000060
I0000062
I0000067
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000082
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instalꞏlació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical

3
4
4
4
4
4
9
9
9 /12
9
9 /13 /16 /17
12
12
12
13
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1
3 /4

P
1

G
3

A
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

G06
G06.G04

1

3

3

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS
I MÀSTICS

1

2

2

Avaluació de riscos

1

3

3

I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

Id
1
2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020

Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
3
1
1
2 /6
2 /6
2 /3 /6
3

6

9
10
13

1 /2 /6 /9 /12 /25
14
16
4
16

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
SOBREESFORÇOS

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

37
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
14

2

2

3

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

G08
G08.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
17
17
17
17
18
1 /13
13

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152

2

1

2

I0000154
I0000155

2 /6 /9
14

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

Avaluació de riscos

2
4
6
9
10

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Id
1

Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
11

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
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Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
10
17
25
25
25
25
25
27
13
2 /6 /9 /25
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I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

G09
G09.G01

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

16

I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divisió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

2

G09.G02

BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ
I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: 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
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067

16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

1

3

3

EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS

1

2

2

Avaluació de riscos

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
16

Id
2

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS
IRREGULARITAT DEL TERRENY
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
ÚS DE MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT
COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE PECES.
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
1

A
2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

2

2

1

2

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
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Riscos
25
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
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I0000027
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

G10
G10.G01

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
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
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

24

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.)

Avaluació de riscos

2
3
6
9
10
11
13
14
15
17

18

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS
INESTABILITAT DEL TERRENY
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS

2

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Id
1

1

I0000046
I0000047
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000066
I0000079
I0000080
I0000081
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació

Riscos
1
1 /2 /3
1
25
1
2 /6
2
2
3
3
3 /25
3
9 /10
9 /11
9 /15
10 /11 /13 /15
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
11
Paletització i eines ergonòmiques
13
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
15
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Canvi o modificació del procés de treball
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1 /13
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

G
1

A
2

1

2

3

3

1

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

3

G10.G02

2

2

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

2

2

I0000154
I0000155

Avaluació de riscos
Id
1

2

2

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

2
3

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
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2
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Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1 /3 /25
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
1 /2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3
Solꞏlicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
1 /3 /4 /25
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
3 /4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
11
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /11 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
11
Paletització i eines ergonòmiques
13
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
15
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
15
Formació i habilitació específica per a cada eina
15

I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

G13
G13.G01

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
15
Revisió de la posta a terra
15
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
15
Disposar de quadres elèctrics secundaris
15
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divisió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
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
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4 /11 /13
càrregues
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

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA,
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTALꞏLACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

2

2

3

3

1

2

1

2

1

2

3

3

2

3

2

3

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Annex 02. Estudi Seguretat i Salut

Riscos
1
1
1
1
1
1

41

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instalꞏlació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió

1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports

9 /10
9 /11
9 /13
9
10 /11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
11 /13
2 /6
14
16
16
16

26 SIGNATURES

Masnou, març de 2019

L’autor del projecte,
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PLÀNOLS

4.00

2.50

TAQUILLES
BANC

MÒDUL DE VESTUARI

2.30

3.70

MÒDUL DE LAVABO

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

ESQUEMA PER A ÚS DE GRUP ELECTRÒGEN
PROVISIONAL I D' EMERGÈNCIA PER TALL ACCIDENTAL DEL FLUID ELÈCTRIC

MÀNEGA PROTEGIDA F+N PER ALIMENTAR QUADRE ELÈCTRIC

QUADRE ELÈCTRIC D' OBRA
ADOSSAT AL GRUP

CHASIS AÏLLAT
I
PRESA DE CORRENT
DEL GRUP (FUSIBLES)

1
CONEXIÓ EN ESTRELLA

QUADRE ELÈCTRIC D' OBRA

MOTOR
I

NEUTRE A TERRA

3

I
2

CHASIS A TERRA
ARQUETA SEGONS
DETALL

ELECTRODE DE PRESA DE TERRA

R 10

ELÉCTRICAMENT INDEPENDIENT

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

CINTURÓ DE SEGURETAT CLASSE "A" DE SUBJECCIÓ

TIPUS 1

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III
CIVELLA
CIVELLA

FAIXA

CANYA CURTA
CONTRAFORT

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA RESISTENT A
LA CORROSIÓ

ZONA DE ASSAIG D' AIXAFAMENT

ARGOLLA EN D
CORDA DE AMARRATGE

10 mm

MOSQUETÓ

CINTURÓ DE SEGURETAT TIPUS I

TALÓ AMB FENEDURAS
SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURAS

BANDA DE AMARRATGE
(OPCIONAL)

BOTA DE SEGURETAT

TIPUS 2

CIVELLA

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC
COPA

ARGOLLA EN D

CIVELLA

FAIXA

CIMA

ARNÈS O PARAMENT
LLUM LLIURE <21 mm

2

ALÇADA DEL ARNÈS
75 A 85 mm

ESPAI ENTRE
CASQUET I PARAMENT
> 5 mm

CASQUET

ARGOLLA EN D

CORDA DE AMARRATGE

BANDA DE CONTORN
> 25 mm AMPLE

MOSQUETÓ
1
ALA

3

CASQUET

VISERA
BANDES D' AMORTIGUACIÓ

ARNÈS O
PARAMENT
BANDA DE AMARRATGE
(OPCIONAL)

1

MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

2

CLASSE N AÏLLANT A 1000 VCLASSE E-AT AÏLLANT A 25000 V

3

MATERIAL NO RIGIT, HIDROFUGO, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

CINTURÓ DE SEGURETAT TIPUS II

CASC DE SEGURETAT

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

PROTECTORS OCULARS

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

A

ULLERES ANTIIMPACTE

ULLERES ANTIIMPACTE PER A VIDRES GRADUATS

PORTAFILTRE

ULLERES PANORÀMIQUES ANTIPOLS

A

ULLERES TIPUS CAZOLETA ANTIPOLS

VÀLVULA INHALACIÓ

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

ULLERES DE SOLDADOR PER A VIDRES GRADUATS

VÀLVULA EXHALACIÓ

ULLERES DE SOLDADOR

SECCIÓ A-A

PANTALLA FACIAL ABATIBLE ADAPTADA AL CASC
MÀSCARA ANTIPOLS

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

ALÇAT TRANSVERSAL
LONGITUD CM.:200
Ø 20

PES UNITAT: 1140 KG

AXONOMÈTRICA
SEPARADORS CARRETERES I ELEMENTS DE JARDINERIA
CLAVILLA D'UNIÓ

PIVOT BAIX
PIVOT ALT

B

B'

PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5

SECCIÓ B-B'
ESCALA 1:5

=
=

=

Ø 8 c/ 15 CM.

Ø 20

A

=

0.75

Ø 12

=

=
A'

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ A-A'

BARRERA RÍGIDA (PORTÀTIL
ESCALA 1:10

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

VALLA D' OBRES MODEL 2

TANCA D'OBRES 1

TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 1

TANCA D'OBRES 2

N

O

T OQUE

U

PROHIBIT EL PAS
E

ALIENA A L' OBRA

T
R

R

A TOTA PERSONA

P

VALLA D' OBRES MODEL 1

IL
L

DE

M

O

TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 2

SENYAL DE PERILL DE MORT
CARTELL INDICATIU DE RISC

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

NO PASSEU
ZONA EN OBRES

CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 1

TANCA PER A PROTECCIÓ 1

CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 2

C-3, SENYALITZACIÓ D' OBRES

TANCA PER A PROTECCIÓ 2

BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

GÀLIB DE SEGURETAT BAIX LÍNIES DE A.T.

6

2
5
8
1

!PERILL¡
ALTA

!PERILL¡
5 ,0 m

5 ,0 m

ALTA

TENSIÓ

TENSIÓ

LLEGENDA

1

PAL DE FUSTA Ø 15CM. PINTADA A LA BASE

4

AMB FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE

9

2

ALÇAT

2

ABRAÇADORA D' ACER (Ver DETALL 1)

3

CORDA DE POLIAMIDA Ø 16 mm.

4

TENSOR

5

SENYALITZACIÓ EN MATERIAL DE PLÀSTIC

3

COLOR GROC-ATARONJAT (VEURE DETALL 2)

5 ,0 m

5 ,0 m

6

LINIA ELÈCTRICA A.T. <70 K.V.

7

FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE

8

DISPOSITIU D' ALARMA INFRARROJOS

9

TERRA COMPACTADA

10

CORDA DE POLIAMIDA Ø 12 mm.

11

FIL DE PLÀSTIC

12

REFORÇ PER DOBLAT ADHERIT

1

DETALL 1

DETALL 2

ALÇAT
11

10

!PERILL¡
4

ALTA
TENSIÓ

12

2

1
3

PLANTA

!PERILL¡
ALTA
TENSIÓ

5 ,0 m

5 ,0 m

PLANTA

AEDAS
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SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

CORDÓ BALISAMENT

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

CINTA BALISAMENT 1

AMB BALISAMENT 1
1- PANELLS DIRECCIONALS
PER A CORBES

2- PANELLS DIRECCIONALS
PER A OBRES

1- CINTA BALISAMENT REFLECTANT

CINTA BALISAMENT 2

AMB BALISAMENT 2

BALISA INTERMITENT

VALLA EXTENSIBLE

SENYAL DE PROHIBICIÓ
SENYAL DE PERILL

1- CINTA BALISAMENT PLÀSTIC

CONS

---------------

INDICATIVA DE RISC

PORTALAMPER AS DE PLÀSTIC

CORDÓ DE BALISAMENT
NORMAL I REFLECTANT

FITS CAPTAFAROS PER A SENYALITZACIÓ
20

LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILÈ

LAMPER A AUTONOMA FIXA
INTERMITENT

FITS DE PVC

CAPTAFAR HORITZONTAL
"ULLS DE GAT"

CLAUS DE DESACELERACIÓ

PALETAS MANUALS
FIT LLUMINÓS

DE SENYALITZACIÓ

ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS

AEDAS
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SENYALS DE PROHIBICIÓ
SENYALS DE OBLIGACIÓ

DIMENSIONS EN MM

FONS
COLOR BLAU

ÚS DE MÀSCARA

FONS
COLOR BLANC

CONTORN
COLOR VERMELL

CONTORN I ESQUEMA
COLOR BLANC

ÚS DE CASC

D

D1

m

594

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

ÚS DE PROTECTORS

ESQUEMA
COLOR NEGRE

DIMENSIONS EN MM
D

D1

m

594

420

44

420

297

31

297

210

17

210

148

16

148

105

11

105

74

8

ÚS D' ULLERES

AUDITIUS
AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT APAGAR

PROHIBIT ENCENDRE

AMB AIGUA

FOC

PROHIBIDA

L'ENTRADA
ÚS DE GUANTS

ÚS DE GUANTS

ÚS DE BOTES

DIELECTRICS

PROHIBIT EL PAS
A TODA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT FUMAR

PROHIBIT A
PERSONES

PROHIBIT
EL
PAS

ÚS DE BOTES
DIELÈCTRICS

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIDA L' ENTRADA

ALS VIANANTS

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT
ACCIONAR

A TODA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

ELIMINAR PUNTES

ÚS DE CINTURÓ

ÚS DE CINTURÓ

ÚS DE CALÇAT

DE SEGURETAT

DE SEGURETAT

ANTIESTÀTIC

ALTO. NO PASSAR

PROHIBIT ACOMPANYANTS

PROHIBIT DEPOSITAR

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT TREPITJAR

EN CARRETILLES

MATERIALS. MANTINDRE

A CARRETILLES

TERRA NO SEGUR

LLIURE EL PAS

ÚS D' ULLERES

ÚS DE PANTALLA

O MÀSCARA

AEDAS

OBLIGACIÓ

ÚS DE DE PROTECTOR

RENTARSE LES MANS

AJUSTABLE

EMPUJAR

ÚS DE PROTECTOR

NO ARROSSEGAR

FIXE

NO CONECTAR
S' ESTÀ 'TREBALLANT
LLOC -------------------

NO MANIOBRAR
TREBALLS EN TENSIÓ
LLOC -------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------------

NO CONECTAR

NO MANIOBRAR

NO CONECTAR

S' ESTÀ TREBALLANT

TREBALLS EN TENSIÓ
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SENYALS D' ADVERTÈNCIA DE PERILL

CONTORN COLOR VERMELL
ESQUEMA COLOR NEGRE

DIMENSIONS EN MM

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ IMPERATIVES I DE PERILL

ESQUEMA I CONTORN
COLOR BLANC

FONS GROC

DIMENSIONS EN MM

FONS VERMELL

D

D1

m

594

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

RISC INCENDI

RISC EXPLOSIÓ

L

L1

m

594

492

30

420

348

21

297

246

15

210

174

11

148

121

8

105

87

5

RISC RADIACIÓ

RISC CÀRREGAS
SOSPESES

RISC

RISC

RISC

ELÈCTRIC

D' EXPLOSIÓ

DE CORROSIÓ

TO C A R

R

RISC

RISC

DE RADIACIÓ

D' INCENDI

RISC ELÈCTRIC

CAIGUADA D' OBJECTES

DESPRENDIMIENTS

MÀQUINA PESADA

CAIGUDES A DIFERENT

EN MOVIMIENT

NIVELL

PERILL INDETERMINAT

T

PE

RISC

RISC CORROSIÓ

POSAT EN TERRES

NO

D' INTOXICACIÓ

RISC INTOXICACIÓ

I

LL

DE

M O

R

RISC
ELÈCTRIC

CAIGUDES AL MATEIX

ALTA TEMPERATURA

BAIXA TEMPERATURA

ALTA PRESIÓ

NIVELL

AEDAS

RADIACIONS

PAS DE

LÀSER

CARRETILLES
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SENYALS DE PROHIBICIÓ
SENYALS D' OBLIGACIÓ
DIMENSIONS EN MM.
CONTORN I ESQUEMA
COLOR BLANC

DIMENSIONS EN MM.
FONS:
COLOR BLANC

ESQUEMA:

D

D1

a

594

420

44

420

297

31

297

210

17

210

148

16

148

105

11

105

74

8

D

D1

m

594

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

FONS
COLOR BLAU

COLOR NEGRE

TELÈFONS D'INTERÈS

SENYALS A COLOCAR A L'ENTRADA DE L'OBRA
TELÈFONS URGÈNCIES

HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XIII

HOSPITAL CREU ROJA

AMBULÀNCIES (CENTRE COORDINADOR)

GUARDIA URBANA

BOMBERS

AJUNTAMENT

COMPANYIES DE SERVEIS
OBRERS

SENYALS A COLOCAR EN ELS MÒDULS
ON ES SITUARA LA FARMACIOLA I L' EXTINTOR

AIGÜES
- PORTADA LA LLEGENDA INDICADORA DE:
FECSA

OBRERS EN VIA

ENHER

HIDROELÈCTRICA

GAS

* A COLOCAR A L'OBRA EN LLOC VISIBLE

AEDAS
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COLOCACIÓ DE TOLDOS/LONES DE PROTECCIÓ
DE LA CÀRREGA DURANT EL TRANSPORT

DURANT LA CÀRREGA, EL CONDUCTOR
HA D'ESTAR DINS LA CABINA
EL PERÍMETRE DE LES MÀQUINES EN MOVIMENT
HA D' ESTAR TANCAT I SENYALITZAT

CINTA DE SENYALIZACIÓ

LAS MÀQUINES DE L'OBRA HAN DE DISPOSAR DELS SEGUENTS ELEMENTS:
SENYALIZACIÓ LLUMINOSA DE MARXA
SENYALIZACIÓ ACÚSTICA DE MARXA

AEDAS
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PERFIL

FRONTAL

AUTONIVELLLADORA

PILOT INTERMITENT AMB SENYAL ACÚSTIC DE MARXA

PERFIL

FRONTAL

COMPACTADORA D' ASFALTS

PERFIL

FRONTAL

COMPACTADORA DE TERRES

LAS MÀQUINES DE L'OBRA HAN DE DISPOSAR DELS SEGUENTS ELEMENTS:
SENYALIZACIÓ LLUMINOSA DE MARXA
SENYALIZACIÓ ACÚSTICA DE MARXA

AEDAS
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D' UNA LLARGADA IGUAL A TRES VEGADES L' AMPLADA DEL CAMIÓ

TOPE DE 30 X 30 CM.

TOPE

VARETAS ANCLADES
AL TERRA

TOPE DE 30 X 30 CM.

LA DISTÀNCIA ES CALCULARÀ EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE TERRENY

AEDAS

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU, SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

SEGURETAT I SALUT
DETALLS

ANN02

RASES AMB BARANA

BARANA TUBULAR

MIN. 1.00 m

0.30 x 0.30

RODAPEU DE FUSTA
DE ESCUADRILLA # 20 x 2,5 CM.

0
5.0

m

TOPE PER A VEHICLES AUTOMÒVILS

AEDAS
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ABOCADOR DE FORMIGÓ DE SABATA AMB CAMIÓ CUBA

LLIGADURA DE COLL FALS
COLL FALS 250x75

FERRO Ø24

30x30

DETALL DE LA CUNYA

SEGONS EL TIPUS
DE TERRENY

0,60

D

BALISA LLUMINOSA
PERMANENT DE
COLOR VERMELL

0,90
H
EN TERRENY DUR D=H/2
EN TERRENY FLUIX D=H

.

0M

5,0

.

M
,00
15

PAS DE VIANANTS
AMPLADA MÍNIMA 0,60 M.

ESCALA AMB
SABATA

ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES
ESCALA S/E

AEDAS
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0,6
0

0,90

PROTECCIÓ DE RASES 1

EN TERRENY ARENOSO

PROTECCIÓ DE RASES 2

PROTECCIÓ DE RASES 3

D=
H

ENFORATS I OBERTURES

0,6

0,60

0

/2

20
H

PROTECCIÓ DE RASES 4
DETALL DE PASSAREL.LA PER A VIANANTS

DESMUNTS I TERRAPLENS 1

DESMUNTS I TERRAPLENS 2

30 x 30

SEGONS TIPUS DE TERRENY
PER A GARANTIZAR LA SEGURETAT

DESMUNTS I TERRAPLENS 3

AEDAS
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PROTECCIÓ DE RASES

PASSAREL.LA

EN TERRENYS SORRENCS
SORTIDES EQUIDISTANTS

DISTÀNCIA MÍNIMA
AL CONTORN D=H/2

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

DETALL DE PASSAREL.LA

BALISA LUMINISCENT

AEDAS
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REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MÀQUINES PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

A = 5,00 M.
PER DAMUNT DE 50.000 V.

A = 2,00 M.
FINS A 50.000 V. SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS
NO SUPERA ELS 50,00 M.

H = PAS LLIURE

A = 3,00 M.
FINS A 50.000 V. SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS
NO SUPERA ELS 50,00 M.

LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

RISCS ELÈCTRICS ! ATENCIÓ AL VASCULANT !

RISC ELÈCTRIC BANDES DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AERES

BANDES DE BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRES I ENTREVIA

Ø 20

BANDA DE PLÀSTIC
DE COLOR VIU
CABLE DE
BANDEROLAS
PERTIGA

H

BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRA

3.5m

S
CORDÓ DE
BALISAMENT
LÍMITS D' ACCÈS

3.00 m
00
5.
m

DETALL 2
A = DISTÀNCIA MÀXIMA DE SEGURETAT
H = PAS LLIURE
S = SENYAL D' ALÇADA MÀXIMA

EN NINGUN CAS DESCIENDA LENTAMENT
NO ABANDONI LA CABINA, SI CONTACTA INTENTI EN PRIMER LLOC BAIXARLO I ALLUNYAR-SE
SALTE SI NO CONSIGUE QUE BAJE DEL CAMIÓ LO MÉS LLUNY POSSIBLE

RISCS ELÈCTRICS ! ATENCIÓ AL VASCULANT !

AEDAS

H

BAIXA TENSIÓ A > 1m
ALTA TENSIÓ A > 3m FINS 57.000 V
ALTA TENSIÓ A > 5m MÉS DE 57.000 V

RISC ELÈCTRIC BANDES DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AERES
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BALISAMENT EN TALLS DE CARRETERES AMB DESVIACIÓ

BALISAMENT EN TALLS DE CARRETERES AMB DESVIACIÓ

LLEGENDA

LLEGENDA

CONS REFLECTANTES DE 70 CM.

CONS REFLECTANTES DE 70 CM.

SENYALS LLUMINOSES.

SENYALS LLUMINOSES.
B - 430
B-430

OBRES

VO

VO

OBRES

RA
VIA

VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.

RA
VI
A

VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.

A-11A

30

A - 11A
B-230

30
B - 230

B-234
B - 234

60

60
B - 230

B-230

A - 16
A-16

AEDAS

BALISAMENT EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT

BALISAMENT EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT

TALL 1

TALL 2
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PLEC DE CONDICIONS
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indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que
no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

PLEC

1
1.1

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions
tècniques necessàries.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres contemplades dins del present Projecte per tal de dur a terme la urbanització del Polígon delimitat
per la modificació puntual del PGOU del Masnou Sector 10 Llevant – La Colomina.
− Desbroç i Moviments de terres.
− Pavimentació.
− Enllumenat públic.
− Mobiliari urbà i enjardinament.
− Partides alçades.
1.2

Plec:

OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual),
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat
a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
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’‘.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.
Pressupost:

1.4

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les
mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny,
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques on la mateixa es tingui
que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.

1.3

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització
de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut,
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al
Contracte.
2

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.1

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 mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
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 conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos
propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes. La designació dels Coordinadors en matèria de
Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
5. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o
bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2

“PROJECT MANAGER” I “CONTRACTOR MANAGER”

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘Project Manager’ i/o ‘Contractor Manager’
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica
acreditada, de forma individual o colꞏlectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor,
realitzi la gestió executiva-tècnica-econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució
Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte
d'aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘Project / Contractor Manager’:
1. En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les facultats
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material
de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral.

2.3

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut
durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat
i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les
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funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
1.
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat
i Salut designat pel Promotor.

2.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

3.
4.
5.
6.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 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
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
l'obra o a prop del lloc de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la
designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.4

PROJECTISTA

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases
de treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials.

2.5

DIRECTOR D'OBRA

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director
d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i
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Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.
12.
2.6

CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13.
14.

Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al contracte,
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

16.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

17.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista,
en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels límits
establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del
Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10
del R.D. 1627/1997:
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,
les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures

15.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció
Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al
Subcontractistes.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes
que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic,
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació
de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat,
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les
baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball,
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials,
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació,
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest
centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del
terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el futur ignorància d'aquestes
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24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

2.7

circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com
dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas
amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada 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 Construcció
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions
de l’obra.

R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per
part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que
s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.8

TREBALLADORS

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat
i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus
companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
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3
3.1

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i
Salut per aquesta obra serà el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat
i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de
Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra
en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.
3.3

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest
Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els
continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista,
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el
Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que
si s’hagués recollit en tots.
3.2

-

-

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
-

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘
el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
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-

-

- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 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.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional.
Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional.
Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua.

-

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:








-

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales
(*).
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,
xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i
sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb
risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
-

Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instalꞏlacions, arquetes
i registres provisionals.
Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Colꞏlectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
3.4

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional corresponent (O. Departament de
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors,
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
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3.5

CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I
COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.



“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7,
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden
27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre
(BOE 29 de diciembre de 1994)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (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)”.



“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5
de junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,
segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit
per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
4

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
4.1

TEXTOS GENERALS


Convenis colꞏlectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004)”.
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.



“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.



“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de
2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia frente al fuego”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles

de carreteras del Estado”.


“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23
de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).



“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.



“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.



“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4
de agosto de 2009)“.



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''



''Reglamento (UE) nº276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''



''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''



''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
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sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010).''

4.2



''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010).''

4.3

CONDICIONS AMBIENTALS


Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
10 de juliol de 1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.



“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.



“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.



“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)”.

4.4

INCENDIS


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada
per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de
2003).



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES



“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre
de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).



“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre
de 2002)”.



“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.



“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo
de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.
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4.5

EQUIPS I MAQUINÀRIA


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)”.



“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.



“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril
de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7
de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30
de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre
de 2008)”.



“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión,
y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos
de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de

4.6



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.



Instruccions Tècniques Complementàries:


“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.



“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE
de 23 de abril de 1997)”.



“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.



“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.



“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.



“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.



“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16
de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de
junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
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4.7

4.8

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.



Convenis colꞏlectius.

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas.
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”



''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo 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 de marzo de 2010).''

Normes Tècniques Reglamentàries.

SENYALITZACIÓ


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

DIVERSOS


“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)”.

5
5.1

CONDICIONS ECONÒMIQUES
CRITERIS D'APLICACIÓ

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos
d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut,
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.



“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)”.

5.2







“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real DecretoLey 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para
su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE
de 17 de agosto de 2007)”.

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.
5.3

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà 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
seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat,
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
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5.4

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT



La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats
per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

6
6.1

1.-

MOLT LLEU

2.-

LLEU

3.-

GREU

4.-

MOLT GREU

5.-

GRAVÍSSIM

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2
anys.

-

Sistemes de Seguretat
Proteccions colꞏlectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Factor Humà:
-

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar
i corregir els riscos d'accidents laborals.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:


Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.

6.2

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
1. 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 gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

6.3

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència,
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
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6.5
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents
de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la
seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva,
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva
composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
6.6

6.4

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL
TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques
que haurà de reunir el centre de treball.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
7

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

7.1

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un
nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el
control d'existències.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés
i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

COMPETÈNCIES DELS COLꞏLABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES
I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un
material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:

Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les
matèries de la seva competència:
-

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.




Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
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Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les
normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:






7.2



Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.



Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat
i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:



Emmagatzematge i manteniment



Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.
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7.3


NORMATIVA APLICABLE
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada
en vigor


Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea:
Directiva fonamental:

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.





Excepcions:

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: 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 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives:

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).



Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96
(B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 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 per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de
9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex
II, que entren en vigor el 5/12/98.



Normativa d’aplicació restringida





Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines
o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada 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)
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8

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 desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 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 General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

SIGNATURES

Masnou, febrer 2019
L’autor del projecte,

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PRESSUPOST

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AMIDAMENTS

Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització La Colomina en el terme municipal de Masnou

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

2

3

4

5

6

7

8

01
01

H141U001

H142U001

H143U001

H144U001

H144U002

H145U001

H146U001

H147U013

U.

U.

PRESUPUESTO SEGSAL
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Protector auditiu

U.

Careta de respiració anti-pols

U.

Filtre de careta anti-pols

U.

Parella de guants de lona-cuir

U.

Parella de botes de seguretat

u

M.

Faixa de protecció dorsolumbar

PRESUPUESTO SEGSAL
TANCAMENTS I DIVISORIES

Tanca autònoma metàl·lica per a vianants
AMIDAMENT DIRECTE

2

HBBAF004

u

1

Ulleres anti-pols i anti-impacte

01
02

HBC1U001

Pàg.:

Casc de protecció homologat.

U.

Obra
Capítol

1

Data: 22/02/19

10,000

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 ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Euro

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
QUADRE DE PREUS N.1

Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització La Colomina en el terme municipal de Masnou

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

H141U001

U.

Casc de protecció homologat.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-2

H142U001

U.

P-3

H143U001

P-4

Data: 22/02/19

Pàg.:

1

2,87

€

Ulleres anti-pols i anti-impacte
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

12,56

€

U.

Protector auditiu
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

17,43

€

H144U001

U.

Careta de respiració anti-pols
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

14,76

€

P-5

H144U002

U.

Filtre de careta anti-pols
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

1,61

€

P-6

H145U001

U.

Parella de guants de lona-cuir
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

3,37

€

P-7

H146U001

U.

Parella de botes de seguretat
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

26,65

€

P-8

H147U013

u

Faixa de protecció dorsolumbar
(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

20,83

€

P-9

HBBAF004

u

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
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

34,87

€

P-10

HBC1U001

M.

Tanca autònoma metàl·lica per a vianants
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

6,54

€

Masnou, febrer de 2019

L´autor del projecte,

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOSTOS PARCIALS

Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització La Colomina en el terme municipal de Masnou

PRESSUPOST

Data: 22/02/19

Obra

01

Presupuesto SEGSAL

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

1 H141U001

U.

Pàg.:

1

Casc de protecció homologat. (P - 1)

2,87

4,000

11,48
25,12

2 H142U001

U.

Ulleres anti-pols i anti-impacte (P - 2)

12,56

2,000

3 H143U001

U.

Protector auditiu (P - 3)

17,43

2,000

34,86

4 H144U001

U.

Careta de respiració anti-pols (P - 4)

14,76

2,000

29,52

5 H144U002

U.

Filtre de careta anti-pols (P - 5)

1,61

2,000

3,22

6 H145U001

U.

Parella de guants de lona-cuir (P - 6)

3,37

4,000

13,48

7 H146U001

U.

Parella de botes de seguretat (P - 7)

26,65

4,000

106,60

8 H147U013

u

Faixa de protecció dorsolumbar (P - 8)

20,83

4,000

83,32

TOTAL

Capítol

01.01

307,60

Obra

01

Presupuesto SEGSAL

Capítol

02

TANCAMENTS I DIVISORIES

1 HBC1U001

M.

Tanca autònoma metàl·lica per a vianants (P - 10)

2 HBBAF004

u

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 ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

TOTAL

Capítol

01.02

6,54

10,000

65,40

34,87

1,000

34,87

100,27

euros

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
RESUM DE PRESSUPOST

Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització La Colomina en el terme municipal de Masnou

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/02/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

307,60

Capítol

01.02

TANCAMENTS I DIVISORIES

100,27

Obra

01

Presupuesto SEGSAL

407,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
407,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Presupuesto SEGSAL

407,87
407,87

euros

ANNEX N.3
CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX 03- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1.

introducció

3

2.

àmbit d’aplicació

3

3.

descripció de les obres

3

4.

Unitats més importants respecte al control de qualitat

3

5.

import del pla de control de qualitat

3
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per
les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.
Per a la realització del present pla de control s’ha utilitzat el banc de criteris de qualitat vigent
de l’ITEC corresponent al 2018 i la llista de preus utilitzada és la de Referència 2018. Pel que
fa al pressupost general de l’obra s’ha utilitzat igualment el banc de preus de l’ITEC 2018.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció
del “projecte d’urbanització del Polígon delimitat per la modificació puntual del PGOU del
Masnou. Sector 10 Llevant – La Colomina.
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres que contempla aquest projecte executiu consisteixen en diverses actuacions:
Les actuacions més significatives són:
-

Treballs previs i demolicions
Moviments de terres
Obertura de rases.
Reposició de paviments

4. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT
Pel que fa a les unitats d’obra amb més importància respecte al control de qualitat són tots
aquells treballs necessaris per dur a terme els moviments de terra i les reposicions de
paviments.
Les unitats d’obra més importants respecte al control de qualitat són:




Reblerts de rasa i pous.
Bases de formigó.
Reposició pavimentació

5. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de DOS-CENTS
VUITATNTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (284,18 €), IVA no inclòs.

Annex 03. Pla de Control de Qualitat
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Obra
Capítol
Subcapítol

Pressupost La Colomina
MOVIMENT DE TERRES

F227T00F

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Tipus de Control:
Codi Assaig

Control de recepció
Descripció

J2VCR10P

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938 (P ‐ 17)

6

13,65

81,9

J03D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P ‐ 7)

1

64,53

64,53

Obra
Capítol
Subcapítol

Pressupost La Colomina
PAVIMENTACIÓ

F9365G11

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P ‐ 19)

Tipus de Control:
Codi Assaig

Control de recepció
Descripció

J060120G

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE‐EN 12350‐
2

Obra
Capítol
Subcapítol

Pressupost La Colomina
ENLLUMENAT PÚBLIC

F9365G11

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Tipus de Control:
Codi Assaig

Control de recepció
Descripció

J2VCR10P

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938 (P ‐ 17)

4

13,65

54,6

J03D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P ‐ 7)

1

64,53

64,53

251,000 m2

Resultat

Preu

Resultat

Import

Preu
1

Resultat

Preu

Nº Assaigs Freqüència Unitat

1

Relació

Tipus de

0

1 Tram

0 M3

1 Estadístic

39,825 m3

Import
18,62

Únic

Únic

Nº Assaigs Freqüència Unitat

18,62 Si

Import

Únic

1

0

Nº Assaigs Freqüència Unitat

1

Relació

Tipus de
1 Tram

7,120 m3

Relació

Tipus de

0

1 Tram

0 M3

1 Estadístic
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1. IN
NTRODUCC
CIÓ
Dura
ant la redac
cció del Pro
ojecte d’Urrbanització
ó del Políg
gon delimittat per la modificaciió
punttual del PG
GOU del Ma
asnou “Sec
ctor 10 Llev
vant – La Colomina”
C
, s’han tingu
ut en comptte
els d
dissenys i els proced
diments con
nstructius que
q
origine
en la meno
or quantitatt de residu
us
posssible.
El prresent document reculll l’Estudi de
e Gestió de Residus re
ealitzat per al
a present projecte,
p
qu
ue
defin
neix la mettodologia a seguir pe
er tal de racionalitza
ar i optimittzar el trac
ctament i lla
valorrització dels
s residus que es pugu
uin generarr durant l’execució de
e les obres amb criterris
mediiambientals
s.
En a
aquest senttit, el proje
ecte contem
mpla el rec
ciclatge i re
eutilització al màxim dels residu
us
gene
erats amb l’execució de les obres
s. Donat els
s volums qu
ue es dispo
osa en proje
ecte, tant e ls
resid
dus de demo
olicions, com les terres
s no aptes per
p a terrap
plens estruc
cturals, tenin
nt en comptte
les o
operacions prèvies neccessàries de tractament que així ho permeti, i quan sig
gui possible
e,
seran
n reutilitzad
des dins l’àm
mbit.



Dire
ectiva 2008
8/98/CE, del Parlamen
nt Europeu i del Conssell, de 19 de novembbre de
2008, sobre elss residus i per
p la qual e
es deroguen
n determinaades directiv
ves.



Dec
cisió 2000/5
532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueeix a la Dec
cisió 94/3/C
CE per
la qual s’estab leix la llista de residuss i Decisió 2001/118/C
2
CE, de 16 de
e gener de 2001,
2000/532/C
CE en el quue es referreix a la llissta de
per la qual ess modifica la Decisió 2
residus.



Dec
cisió 2003/3
33/CE, de 19 de setem
mbre de 2002, per la quual s’estable
eixen els crriteris i
proc
cediments d
d’admissió de residus en abocadors d’acordd amb l’artic
cle 16 i l’annnex II
de la Directiva 1999/31/CE
E.

À
Àmbit Esta
atal


Llei 10/1998, de 21 d’ab
bril, de ressidus, modificada per la Llei 62
2/2003 de 330 de
2003, de me
esures fisca
als, administratives i d’oordre social.
desembre de 2



Llei 16/2002, d ’1 de juliol, de prevencció i control integrats dee la contam
minació.

Un a
altre aspectte importan
nt de l’estud
di és la Pre
evenció i la
l Planifica
ació. És ne
ecessari qu
ue
aque
est es realitz
zi a l’etapa de projecte
e i sigui revis
sat i/o modiificat per l’e
empresa con
nstructora.



Rea
al Decreto 1
1481/2001, de 27 de sseptiembre, por el quee se regula la eliminaciión de
residuos media
ante depósito.

La de
ecisió final sobre
s
l’esce
enari de ges
stió corresp
pondrà al ge
enerador de
els residus, el promoto
or,
el qu
ual, a més dels
d
aspecte
es ambientals valorarà
à d’altres co
om els econ
nòmics, els tècnics i e ls
de se
eguretat i salut. Així do
oncs, l’Estu
udi de Gestiió de Resid
dus pretén donar
d
una resposta
r
rea
al
a la p
problemàtic
ca de la gesstió dels res
sidus, analitz
zant en tot moment aq
quests teme
es.



Rea
al Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el
e reglamennto de
e la Ley 1
e 1 de julioo, de prev
vención y ccontrol
desarrollo y ejjecución de
16/2002, de
ación.
a contamina
integrado de la



de regularización y conttrol de
Rea
al Decreto 4
484/1995, de
d 7 de ab
bril, sobre medidas
m
4, de 13 de mayo
vertidos (BOE núm. 95, de 21 de ab
bril de 1995; rectif. BOE
E núm. 114
de 1995).
1



ducción y ggestión
Rea
al Decreto 1
105/2008, de
d 1 de febrrero, por el que se reggula la prod
ucción y dem
de los residuoss de constru
molición.



Rea
al Decreto 3
396/2006, de
d 31 de m
marzo, por el
e que se eestablecen las disposicciones
s trabajos ccon riesgo de exposicción al
mínimas de se
eguridad y salud apliccables a los
amianto.



Rea
al Decreto 9
952/1997, de
d 20 de jun
nio, por el que
q se moddifica el Reglamento ppara la
0/1986, de 14 de mayo, bàsicca de Residuos Tóxi cos y
ejec
cución de la Ley 20
diante el Re
Peligrosos, aprrobado med
eal Decreto 833/1998, dde 20 de julio.



e 8 de feb rero, por la
a que se ppublican las
s operacionnes de
Orden MAM/30
04/2002, de
de residuos.
orización y e
eliminación de residuoss y la lista europea
e
valo



Clim
Res
solución de 20 de enerro de 2009, de la Secrretaría de E
Estado de Cambio
C
mático,
de
ue se aprueeba el
por la que se publica el Acuerdo
A
el Consejo de Ministroos por el qu
n Nacional IIntegrado de Residuoss para el período 2008--2015.
Plan

L’esttudi es fona
amenta en l’aplicació del principi de
d jerarquittzació de la
l gestió dels residus
s:
Redu
uir (minimitz
zar), Reutilittzar, Reciclar, Aprofitament Energ
gètic i Abocar.

2. O
OBJECTIU
L’objectiu del present Estu
udi de Ges
stió de Residus és ide
entificar tote
es aquelles
s accions d
de
minim
mització a tenir
t
en con
nsideració en
e el projec
cte per tal de prevenir la generació de residu
us
de la
a construcció i demoliciió durant la fase d’obra
a o de reduiir-ne la seva
a producció
ó.

3. M
MARC LEGISLATIU
La n
normativa que
q
regula la gestió de
d residus de la construcció i demolició
d
a Catalunya
a,
d’aco
ord amb els
s diferents n
nivells administratius, és:
é

Àmb
bit Comunittari


Directiva
a 99/31/CE, de 26 d’ab
bril de 1999,, relativa a l’abocamen
l
nt de residus
s.



Directiva
a 2006/12/C
CE, del Pa
arlament Eu
uropeu i de
el Consell, de 5 d’ab
bril de 2006
6,
relativa als
a residus,



Directiva
a 2008/01/C
CE, del Parllament Euro
opeu i del Consell,
C
de 15 de gener, relativa a
la preven
nció i el con
ntrol integra
ats de la con
ntaminació.
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Àmb
bit Autonòm
mic


Decret legislatiu 1//2009, de 21
2 de julioll, pel qual s’aprova el
e Text refó
ós de la Lle
ei
ora del resid
dus.
regulado



Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del
d Registre
e general de
e gestors de residus d
de
Cataluny
ya.



Decret 34/1996,
3
de
e 9 de gene
er, pel qual s’aprova el Catàleg de
e residus de
e Catalunya
a,
modificat pel Decrett 92/1999, de
d 6 d’abril..



1
de 7 de generr, sobre la disposició
d
d rebuig dels
del
d
residus
s en dipòsitts
Decret 1/1997,
controlatts (actualment en proc
cés de revisió), modifiicat l’annex
x 1 pel Dec
cret 92/1999
9,
de 6 d’a
abril, de mo
odificació de
el Decret 34/1996,
3
de
e 9 de gene
er, pel qual s’aprova e
el
Catàleg de residus de Catalunya.



6
d
de 28 d’ab
bril, mitjanç
çant el qua
al s’estable
eixen els criteris
c
i e ls
Decret 69/2009,
procedim
ments d’adm
missió de re
esidus en els dipòsits controlats.
c



Decret 161/2001,
1
d
de 12 de juny, de mod
dificació dell Decret 201/1994, de 26 de julio
ol,
regulado
or dels ende
errocs i altre
es residus de
d la constrrucció.



Llei 3/19
998, de 27 de febrer, de la interv
venció integ
gral de l’Ad
dministració
ó ambientall i
normativ
va que la desenvolupa
a, entre la qual
q
destaq
quen: Llei 1/1999,
1
de 30 de marçç,
Decret 136/1999, de 18 de ma
aig, Llei 13/2001, de 13
3 de juliol, Decret
D
143//2003, de 1 0
4, d’1 de juliol i Decret 50/2005,
5
de
e 29 de marrç.
de juny, Llei 4/2004



2009, de 4 d
de desembrre, de preve
enció i contrrol ambienta
al de les activitats.
Llei 20/2



Llei 3/20
007, del 4 de
e juliol, de l’obra públic
ca.



Llei 8/20
008, de 10 d
de juliol, de finançament de les inffraestructurres de gestiió de residu
us
i dels cànons
c
sob
bre la dispo
osició del rebuig dels
s residus, modificada
a per la Lle
ei
26/2009, de 23 de d
desembre, de
d mesures
s fiscals, financeres i administrativ
ves.

Per minimització, enttenem el conjunt d’acccions orga
anitzatives, operatives
s i tecnològgiques
necessàries
s per dismin
nuir la quan
ntitat i/o perrillositat dels residus, m
mitjançant la seva reduucció i
reutilització
ó en origen. Així doncs, es impresccindible que
e la primeraa acció asso
ociada a la gestió
d
dels residus
s sigui inten
ntar reduir-n
ne el volum en l’emplaç
çament on han estat generats.
Un cop con
negudes less diferents possibilitatss de reduir la quantitatt de residus
s que sortiraan del
propi empla
açament se
erà necessari conèixer la quantitatt i la tipologiia de materrials sobrantts que
e
es generaran. Aquí, a causa de la impossib
bilitat de re
ealitzar una medició ac
curada d’al gunes
partides d’o
obra, s’utilittzaran uns valors de referència realitzats pper l’ITeC, introduint certes
modificacio
ons ja que
e el sistem
ma construcctiu d’alguns elemennts s’allunya de la ssolució
cconvencion
nal.
És molt imp
portant iden
ntificar els materials
m
tò
òxics o potencialment pperillosos perquè puguuin ser
sseparats de
e la resta i rrebre un tractament esspecífic.
Finalitzada aquesta fa
ase, cal co
ompilar la d
documentac
ció sobre eels gestor i valoritzadoors de
e operen e
en les proximitats de l ’obra. És necessari
n
cconèixer les
s caracterísstiques
residus que
(condicions
s d’admissió
ó, distància
a, taxes, ettc.) dels ab
bocadors, ddels recicla
adors, dels punts
vverds, dels centres de classificació, etc., perr tal de pode
er definir unn escenari extern
e
de geestió.
A partir de l’encreuam
ment de la in
nformació ssobre la qua
antitat i la tiipologia dels residus aamb la
procedent d’haver an
nalitzat les possibilitatts de valorització exteerna, es podran definnir els
d
scenaris de
e gestió possibles i així determ
minar en ccada mome
ent de l’ob ra els
diversos es
e
elements de gestió intterna amb què
q cal com
mptar (quantitat i caract
cterístiques dels contennidors,
s, etc.).
d
ontaminants
dipòsits perr a fluids co
scenari méss convenient pel prom
Finalment, s’haurà d’e
escollir l’es
motor de l’obra i valoorar el
a.
pressupost que implica
nuació es p
ar un esqueema que de
escriu els ppassos
nta a contin
A la figura que s’adjun
pot observa
que cal seg
q
guir en el de
esenvolupament d’aqu est Estudi.

4. M
METODOLO
OGIA
Per p
poder aconseguir els o
objectius es
smentats, l’Estudi de Gestió
G
de Residus
R
es desenvolup
d
pa
en cinc fases prrincipals.
Si s’o
observa la jerarquia que proposa
a la Comun
nitat Europe
ea sobre les
s accions que
q s’han d
de
dur a terme en
n la gestió
ó dels resid
dus, comprrovarem qu
ue les prioritats princ
cipals són lla
prev
venció i la
a minimitzzació. D’aq
questa form
ma s’acons
seguiran, a més, alttres millore
es
mediiambientals
s com la re
educció de
el transport dels sobrrants a l’ab
bocador o a la centra
al
reciccladora, am
mb la conse
egüent dism
minució de la contam
minació atm
mosfèrica i del consum
m
d’ene
ergia fòssil.
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sens
se originarr pràcticament residuss, donat que pràcticaament no requereixenn cap
transformació.



Plan
nificació de
e les obres
s per a orig
ginar “resid
du nul.
Es tracta
t
que la
a pròpia obra sigui el l loc de digestió de tots els residus
s que originna. Per
exem
mple, en la
a construcció de reblim
ments de ferms, subbaases de pav
viments, forrmació
de formigons
f
d
de baixa re
esistència, etc., es pro
oposa incoorporar àrids
s procedennts del
recic
clatge mitja
ançant la trrituració de
els residus de naturaleesa pètria, que normaalment
arrib
ben a un 85
5% dels res
sidus que s’’originen a l’obra. En aaquest senttit, en l’aparrtat de
dem
molicions s’h
ha inclòs la correspone
ent partida destinada
d
a aquesta ac
ctivitat.



Org
ganització d
de les operacions de
e demolició
ó i enderroccs a fi de reduir
r
el reesidus
que
e es puguin
n generar.
Per tal d’optim
mitzar la ges
stió de resiidus s’organitzaran less operacion
ns de demoolició i
enderrocs a fi de minimitz
zar la quan
ntitat de res
sidus que hhagin d’anar a abocadoor. En
de deconsttrucció en aquelles edificacionss que
aquest sentit, s’aplicarà la idea d
exis
steixin dins l’àmbit del projecte.
p
Per altra banda
a, tots els elements
e
urrbans (banc
cs, papererres, punts de
d llum, etcc.) que
steixin dins l’àmbit es desinstalꞏlar
d
ran i es tras
slladaran a un dipòsit municipal, a fi de
exis
prom
moure la se
eva reutilitza
ació.
el fresat de
Els residus re
esultants de
e vials existents es reciclaran com a graanulat,
ació en les capes gran
nulars dels ferms i pa
aviments, seempre
prom
movent la sseva utilitza
que sigui possiible.

Fig. 1. Esquem
ma de desenvollupament de l’E
Estudi de Gestió
ó de Residus (Fo
ont: ITeC)

5. M
MESURES DE
D MINIMIT
TZACIÓ I PREVENCIÓ
P
Ó DE RESIDUS A L’O
OBRA
La primera acció que s’ha
a d’emprend
dre a l’hora
a de fer un
n Estudi de
e Gestió de
e Residus é
és
p
s de minimització, bàs
sicament pe
er dos motius: perquè
è és la millo
or
penssar en les possibilitats
opció
ó des del pu
unt de vista
a mediambie
ental i perqu
uè influirà en
e les carac
cterístiques i la quantita
at
de re
esidus que es
e generara
an i, per tan
nt, en el sisttema de ges
stió.

igualm
El re
esultant de la demolició de murs i voreres, serà
s
ment reciclat per a sub--bases
de paviments.
p



ents de l’’excavació que pressentin les caracterísstiques
Aquelles terre
es procede
va utilitzaci ó com a reblert
de rases, sub
b-bases, ettc., es
adequades pe
er a la sev
r
s que no sigguin aprofita
ables es poortaran
ns de l’obra. Tanmateixx, les terres
reutilitzaran din
a un
n abocador controlat.

Les d
decisions s’’han de pre
endre en la fase de pro
ojecte (coordinació dim
mensional, prefabricació
p
ó,
etc.) i a l’obra (política de
e compres optimitzada, emmaga
atzematge de materia
als, etc.). É
És
impo
ortant, malgrat tot, que hi hagi la màxima
m
pre
evisió possiible i que to
otes les acc
cions constiin
en ell projecte i en
e l’Estudi d
de Gestió.

En projecte
p
s’h
ha valorat al màxim la rreutilització en obra d’aaquelles terres no aptees per
n aquest se
c ha detectaat dos
terra
aplens estru
ucturals. En
entit, cal dir,, que l’estuddi geotècnic
colu
umnes estra
atigràfiques: Reblerts i//o sòl vegetal i granit aalterat.

Per minimitzac
ció entenem
m el conjunt d’accion
ns organitza
atives, ope
eratives i te
ecnològique
es
nece
essàries perr disminuir lla quantitat i/o perillosiitat dels res
sidus, mitjan
nçant la sev
va reducció
ói
reutillització a orrigen. Així d
doncs, és im
mprescindib
ble que la primera
p
acciió associada a la gestiió
dels residus sigu
ui intentar rreduir-ne el volum en l’emplaçame
ent on han estat
e
generrats.

n separadees i classific
cades en orrigen i
Aquestes reste
es de reblert i/o sòl ve
egetal seran
cte.
transportades a abocador, tal i com cconsta en el pressuposst del projec
an pel terraaplenat dels eixos caamins,
Gran part de les terres excavadess s’utilitzara
verda
z
carrretera, vials , escales i zona

En aquest projecte les principals accio
ons per minimitzar els residus són
n:



Utilitzac
ció d’eleme
ents prefab
bricats i ind
dustrialitzats.
Amb l’ob
bjectiu de reduir els residus
r
que
e es puguiin generar durant les obres, s’h
ha
decidit emprar
e
elem
ments preffabricats pe
er a la construcció de
d pous i arquetes d
de
registre. Cal tenir e
en compte que aques
sta tipologia d’elemen
nts es mun
nten a l’obrra

Reu
utilització d
de part de les terres p
provinent d’excavació
d
ó.



verd
Disp
posició de diferents punts
p
ds de recolllida de resiidus.
s de recolliida de
Dura
ant l’execu ció de les obres es d
disposaran diferents ppunts verds
resid
dus, de ma
anera que es puguin classificarr els espra is, les fustes, etc. ut ilitzats
ctiu. Això p
enir un conttrol sobre aquells
eleements
dura
ant el procé
és construc
permetrà te
a
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potencialment conttaminables, com són els esprais que utilittzen els to
opògrafs pe
er
marcar el
e terreny, per exemple
e.



Limitar i controlar la utilitzac
ció de mate
erials poten
ncialment tòxics.
t
En el diisseny del projecte s’’ha intentatt minimitzar l’ús de materials
m
po
otencialmen
nt
tòxics, ta
als com els fluidificants
s, els líquids
s de cura de
els formigon
ns o les pintures. En e ls
casos on
n ha estat p
possible s’han emprat materials
m
alternatius que tinguess
sin un meno
or
impacte ambiental.



d
residu
us sòlids urrbans.
Gestió dels
Pel que fa a la resta de residu
us generats durant les obres, tam
mbé es tindrà en comptte
els residus assimila
ables a urba
ans, genera
ats pel personal de l’ob
bra i d’oficin
nes. Aquestts
ament amb
b els residu
us sòlids urbans,
u
els quals esta
an
residus seran gestionats junta
formats, fonamenta
alment, per restes org
gàniques prrocedents de
d l’alimenttació, pape
er,
oma, etc.
cartró, pllàstics, tèxtils, fusta, go

Com a seguime
ent intern d
de les accions de miinimització i prevenció
ó previstes en fase d
de
proje
ecte s’ha em
mprat la fitxxa model qu
ue s’adjunta
a a continuació, la qua
al s’ha extre
et de la we
eb
www
w.itec.cat.

es accions de m
evenció des de la fase del projecte (Font: ITeC
Fig. 2. Model
M
de Fitxa p er assenyalar le
minimització i pre
C)

s puguin ge
obra es preeveuen tres fases, les quals
En la gestió dels resi dus que es
enerar a l’o
ss’indiquen a continuacció.
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Fase
e 1. Segreg
gació en Orrigen
Es rrealitzarà una
u
correctta gestió dels
d
residus
s assimilab
bles a urba
ans en origen per ta
al
d’opttimitzar el seu transp
port, tractam
ment i valo
orització. Aquesta
A
seg
gregació en origen e
es
realittzarà segon
ns la següen
nt classifica
ació:
1. Residus sòlids urba
ans (rebuig))
2
2. Plàstics i envasos
3
3. Paper i cartró
c
S’hab
bilitaran co
ontenidor pe
er cada un
na de les tipologies de
d residus a segrega
ar, els qua ls
s’ubicaran a la zona
z
d’oficin
nes.
Pel q
que fa als residus
r
de lla construcc
ció, procedents de les
s obres pròpies de la urbanització
u
ó,
aque
ests s’apleg
garan i segrregaran en els punts verds,
v
que estaran dis
stribuïts al llarg de totta
l’obra
a. La segrregació dels mateixos
s es realitz
zarà segon
ns la class
sificació que
e s’indica a
continuació:
1. Metalls
2
2. Fusta
3
3. Paper i Cartró
C
4
4. Plàstics

6
6. IDENTIFICACIÓ D
DELS RESID
DUS
ació dels re
esidus que es puguin generar durant les ob res s’ha rea
alitzat en b ase al
La identifica
C
Catàleg Europeu de R
Residus (CE
ER), aprovatt per la Dec
cisió 2000/5532/CE de la Comissióó, de 3
de maig, modificada
d
m
p
per les dec
cisions de la
a Comissió
ó Decisió 22001-118, de
d 16 de geener, i
Decisió 20
001-119, de
e 22 de gen
ner, i per la
a Decisió de
el Consell D
Decisió 573
3-2001, de 23 de
jjuliol.
Els residus
s generats durant l’o
obra corressponen als residus aamb codi 17,
1 Residu
us de
c
construcciió i demoli ció, i es de
efineixen co
om qualsevo
ol substanccia o objecte
e que, compplint la
d
definició de
e “Residu” e
es generi en
n una obra d
de construc
cció o demoolició. Tamb
bé són d’apllicació
e
els residus correspone
ents al cod
di 20, Resiidus Munic
cipals (Ressidus domèstics i reesidus
a
es proced
dents dels
s comerço
os, indústries i in
nstitucions)), inclosess les
assimilable
ffraccions recollides
r
d
de manera selectiva.

C
CODI
1
17
1
17 01
1
17 01 01
1
17 01 02
1
17 01 03
1
17 01 06

5
5. Tòxics
1
17 01 07
Fase
e 2. Transp
port de Residus
El tra
ansport dels
s residus ge
enerats durrant les obrres que s’ha
agin de tran
nsportar a instalꞏlacion
ns
o destinacions externes,
e
ja
a siguin ass
similables a urbans o residus pro
opis de con
nstrucció, e
es
realittzarà mitja
ançant tran
nsportistes autoritzats, deguda
ament insc
crits al Registres
R
d
de
Transportistes de
d Residus de Catalunya.
Aque
est transporrt anirà a cà
àrrec de la constructora
c
a.

Fase
e 3. Gestió de Residus
Els rresidus esp
pecials sera
an gestiona
ats per gesttors autoritz
zats per l’A
Agència de Residus d
de
Catalunya (ARC
C), que els ttractaran o transportara
t
an a dipòsitt controlat.
Pel q
que fa als residus no
o especials
s que no seran
s
reutilitzats dins
s l’obra, aq
quests sera
an
transsportats a dipòsit contro
olat.
A l’ap
partat de va
aloritzadors i escenaris
s de gestió s’inclou un llistat dels possibles abocadors
a
o
on
dipossitar els residus no valo
oritzables.
La ge
estió dels re
esidus anirà
à a càrrec de
d la constru
uctora.

1
17 02
1
17 02 01
1
17 02 02
1
17 02 03
1
17 02 04
1
17 03
1
17 03 01
1
17 03 02
1
17 03 03
1
17 04
1
17 04 01
1
17 04 02
1
17 04 03
1
17 04 04
1
17 04 05
1
17 04 06
1
17 04 07
1
17 04 09
1
17 04 10
1
17 04 11

TIPUS DE
E RESIDU
RESIDUS DE LA CONSTRUCC
CIÓ I DEMOLICIÓ (INC
CLOSA LA TERRA
T
EXCAVAD
DA EN ZON
NES CONTA
AMINADES
S)
Formigó, maons, teu
ules i mate
erials ceràm
mics
Formigó
Maons
Teules i m
materials cerràmics
Mescles, o fraccions separades,
s
de formigó, maons, teeules i materials ceràm
mics
ncies perillo
que conten
nen substàn
oses.
teulles i materia
als ceràmicss, diferents a les
Mescles de
e formigó, maons,
m
especificad
des al codi 17 01 06
c
Fusta, vid
dre i plàstic
Fusta
Vidre
Plàstic
cies perillosees o estan contaminats
Vidre, plàsstic i fusta que contene
en substànc
c
s per
aquestes
nats
Mescles b
bituminoses, quitrà d''hulla i altrres producttes quitran
Mescles biituminoses que conten
nen quitrà d'hulla
cificades en el codi 17 03
Mescles biituminoses diferents de
e les espec
0 01
ctes quitran ats
Quitrà d'hu
ulla i produc
s seves ale
Metalls (in
ncloses les
eacions)
Coure, bro
onze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i ace
er
Estany
Metalls ba rrejats
Residus m
metàlꞏlics contaminats a
amb substàncies perillooses
cies perillosses
Cables que
e contenen hidrocarbu
urs, quitrà d'hulla y altrees substànc
Cables dife
erents dels especificatts en el codi 17 04 10
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CODII
17 05
5
17 05
5 03
17 05
5 04
17 05
5 05
17 05
5 06
17 06
6
17 06
6 05
17 09
9
17 09
9 01
17 09
9 02
17 09
9 03
17 09
9 04
20
20 01
1
20 01
1 01
20 01
1 02
20 01
1 10
20 01
1 11
20 01
1 13
20 01
1 14
20 01
1 15
20 01
1 17
20 01
1 19
20 01
1 21
20 01
1 23
20 01
1 25
20 01
1 26
20 01
1 27
20 01
1 28
20 01
1 29
20 01
1 30
20 01
1 33
20 01
1 34
20 01
1 35
20 01
1 36
20 01
1 37
20 01
1 38
20 01
1 39
20 01
1 40

TIPU
US DE RES
SIDU
Terrra (inclosa l'excavada
a en zones contamina
ades), pedrres i fangs de
dren
natge
Terrra i pedres q
que contenen substàncies perillos
ses
Terrra i pedres d
diferents de
e les especiificades al codi
c
17 05 03
0
Fangs de drena
atge que co
ontenen sub
bstàncies pe
erilloses
Fangs de drena
atge diferen
nts dels esp
pecificats al codi 17 05 05
Materials d'aïllament i materials de
e construcc
ció que con
ntenen amiiant
Mate
erials de co
onstrucció que
q contene
en amiant
Altrres residus
s de construcció i dem
molició
Res
sidus de con
nstrucció i demolició
d
qu
ue contenen
n mercuri
Res
sidus de con
nstrucció i demolició
d
qu
ue contenen
n PCB
Altre
es residus d
de construc
cció i demoliició (incloso
os els residu
us barrejats
s) que
conttenen substtàncies periilloses
sidus barreja
ats de cons
strucció i demolició dife
erents dels especificats
e
s als codis 1
17
Res
09 01,
0 17 09 02
2 i 17 09 03
3.
RES
SIDUS MUN
NICIPALS (RESIDUS
(
D
DOMÈSTIC
CS I RRESIDUS ASSIM
MILABLES
S
PRO
OCEDENTS
S DELS CO
OMERÇOS, INDÚSTRIIES I INSTIT
TUCIONS),, INCLOSES
S
LES
S FRACCIO
ONS RECOL
LLIDES DE
E MANERA SELECTIV
VA
Frac
ccions reco
ollides sele
ectivamentt (excepte les
l especifficades en el
sub
bcapítol 15 01)
Pap
per i cartró
Vidrre
Rob
ba
Teix
xits
Diss
solvents
Àcid
ds
Àlca
alis
Prod
ductes fotoq
químics
Plag
guicídes
Tubs fluorescents i altres residus
r
que
e contenen mercuri
Equips rebutjatts que conte
ent clorofluo
orocarburs
Olis i greixos co
omestibles
Olis i greixos diferents dels
s especifica
ats al codi 20
2 01 25
Pintures, tintes, adhesius i resines qu
ue contenen
n substàncie
es perillose
es
Pintures, tintes, adhesius i resines differents de le
es especific
cades al cod
di 20 01 27
Dete
ergents que
e contenen substàncies
s perilloses
Dete
ergents dife
erents als es
specificats al codi 20 01
0 29
Bate
eries i acum
muladors especificats als
a codis 16 06 01, 16 06
0 02 o 16 06
0 03 i
bate
eries i acum
muladors sen
nse classific
car que con
ntenen aque
elles baterie
es
Bate
eries i acum
muladors differents dels especificatts al codi 20
0 01 33
Equips elèctricss i electròniics rebutjats
s diferents dels
d
especifficats en els
s codis 20 0
01
que contene
en compone
ents perillos
sos
21 i 20 01 23, q
Equips elèctricss i electròniics rebutjats
s diferents dels
d
especifficats en els
s codis 20 0
01
21 i 20 01 23
Fustta que contté substàncies perillose
es
Fustta diferent a la especifficada en el codi 20 01 37
Plàs
stics
Meta
alls

C
CODI
2
20 01 99
2
20 02
2
20 02 01
2
20 02 02
2
20 02 03
2
20 03
2
20 03 01
2
20 03 07
2
20 03 99

TIPUS DE
E RESIDU
Altres fracccions no es
specificadess en cap categoria
Residus d
de parcs i ja
ardins (inc
closos els residus
r
de cementiris
s)
Residus biiodegradables
Terres i pe
edres
Altres resid
dus no biod
degradabless
Altres res
sidus munic
cipals
Mescles de
e residus municipals
m
Residus vo
oluminosos
Residus m
municipals no especifica
ats en cap altre
a
categooria
T
Taula 1. Tipologia de residus ssegons el Catàleg Europeu de Residus

7
7. ESTIMA
ACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS
S DE CON
NSTRUCCIÓ
Ó I ENDER
RROC
GENER
RATS A L’O
OBRA.
En el prese
ent apartat s’elabora una estima
ació del volum de res idus de construcció qque es
g
generen en
n obra. La classificac
ció dels ressidus es ba
asa en la codificació dels residdus de
cconstrucció
ó del Catàle
eg Europeu de Residuss (CER).
L’estimació
ó del volum
m de residu
us de consstrucció en
n l’obra s’hha fet a pa
artir dels im
mports
e
econòmics dels subca
apítols d’obrra considera
ats en el pre
essupost d’ execució.
mentada esstimació i co
onsiderar ell següent:
S’adjunta ta
S
aula per rea
alitzar la esm
-

du que es ggenera
La taula
t
incorp
pora un factor de conve
ersió per a cada tipologgia de resid
per a cada sub
bcapítol.
actor de con
(m³) pper unitat d’euro.
Fac
ctor converrsió (Fc): fa
nversió de volum
v

-

Les caselles q ue no tenen factor de conversió assignat, inndiquen que no es proodueix
gia de residu per aquel l subcapítol.
aquella tipolog

-

g són les q
n color grog
que s’han d’emplenar aamb la informació gennerada
Les caselles en
pel contractista
a.

-

ctor de connversió
Per calcular el volum de Residus Esspecials s’ha de multipplicar el Fac
upost Total de l’obra.
(Fc)) pel Pressu

ció dels ressidus, no s’ha
consideerat el fet que algunss dels
Per a l’estimació de la generac
s
nerats pode
en ser reutilitzats a l’ob ra.
residus gen
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TAULA 2 ‐ ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS DE CONTRUCCIÓ GENERATS EN OBRA
3
Fc = factor de conversió de volum (m ) per unitat d'euro

CONCEP
TE

Capítol

PLÀSTIC

Fc
Capítol 1

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

3

Fc

Volum (m )

3

3

Fc

Volum (m )

Fc

Volum (m )

3

3

Fc

Volum (m )

Volum (m )

3

Fc

Volum (m )

0,60948

0,0001

0,10158

0,0028

2,84424

0,0002

0,20316

0,00004

0,040632

0,0015

1,5237

--

--

--

0,0003

3,636657

--

--

0,00004

0,4848876

--

--

--

0,0002

0,90346

--

--

0,00004

0,180692

--

--

0,371914

0,0003

0,557871

0,0001

0,185957

0,00004

0,0743828

0,0007

--

0,00004

2,32

--

--

0,00004

0,0306224

--

INSTAL. ENLLUMENAT
PÚBLIC
4.517,30 €

0,0005

2,25865

--

1.859,57 €

0,0005

0,929785

0,0002

2.890,57 €

--

765,56 €

--

JARDINERIA
1,301699

MOBILIARI URBÀ
Mobiliari Urbà

ESS

--

12.122,19

Enjardinament
Capítol 4

0,0006

1.015,80 €

Enllumenat Públic
Capítol 4

FERRALLA

VORERES I
PAVIMENTS
Voreres i Paviments

Capítol 3

RUNA

DESBROÇ I MOVIMENT
DE TERRES
Moviment de terres

Capítol 2

FUSTA

PRESSUPOST

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

PARTIDES ALÇADES
Seguretat i Salut, QC i
PGR

PLÀSTIC
TOTALS

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

-RESTES VEGETALS

23.170,99
m

RESIDUS ESPECIALS
PRESSUPOST TOTAL DEL
PROJECTE

23.170,99 €

FUSTA

3

Fc

Volum (m )

0,00004

0,93 €

3

total

3,80

m

3

total

0,47

m

3

total

7,94

m

3

total

0,39

m

3

total

3,13

m

3

total

2,83
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En a
aquest aparrtat es descriurà tot el
e ventall d’’operacions
s i d’instalꞏlacions des
stinades a lla
gestió dels resid
dus que cal preveure des
d de la fas
se de projec
cte.

En aquells casos on n
no sigui viab
ble la class ificació sele
ectiva en orrigen es derivarà els reesidus
nerts i no esspecials) ca
ap a instalꞏllacions on es
e faci un trractament previ
p
i des dd’on el
barrejats (in
residu pugu
ui ser finalm
ment tramés
s a un gesto
or autoritzat per a la sseva valoritz
zació o, en el cas
més desfav
vorable, cap
p a l’abocam
ment a dipòssit controlatt.

Primerament, ca
al entendre que qualse
evol obra té
é dos tipus de gestió: la gestió din
ns de l’obra
ai
la ge
estió fora de
e l’obra. És per aquestt motiu que cal fer una
a reflexió prrèvia sobre les diferentts
posssibilitats de gestió
g
intern
nes i extern
nes més ade
equades pe
er a les obre
es del prese
ent projecte
e.

ma de
En la figura
a 3 s’adjunta
a un esquem
ma amb el model de gestió de ressidus recollit al Program
Gestió de Residus
R
de
e la Constru
ucció a Cattalunya (PR
ROGROC) dde l’Agencia de Residdus de
C
Catalunya.

8. O
OPERACIONS DE GES
STIÓ DE RESIDUS

En aquest sentitt, cal determ
minar els se
egüents pun
nts:



Espais disponibles
d
per a realitz
zar la separració selectiva dels res
sidus de l’ob
bra



Possibilitats de reuttilització i re
eciclatge in--situ



at dels valo
oritzadors de
d residus de la cons
strucció i demolició i distància
d
als
Proximita
dipòsits controlats.



e
a
associats a cada opció
ó de gestió.
Costos econòmics



Existènc
cia de prece
epte normattius que estableixen ex
xigències de
e gestió con
ncretes per a
determin
nats residuss (p.e. residus perilloso
os)

Per g
gestionar ells residus d
dins de l’obrra és molt important ajjustar la com
mpra de ma
aterials a le
es
nece
essitats reals de l’obra,, doncs qua
alsevol mate
erial que no
o s’utilitzi se
erà suscepttible d’arriba
ar
a serr un residu innecessari. És donc
cs en la fas
se de projec
cte on cal ajustar
a
els amidamentts
dels elements d’obra pre
essupostats a les nec
cessitats re
eals, intenttant minimiitzar l’ús d
de
erials potenc
cialment co
ontaminable
es.
mate
Tamb
bé caldrà te
enir presentt que, en qu
ualsevol ca
as, s’ha de considerar
c
sempre l’ab
bocament e
en
dipòssits controla
ats com a última opció en la ges
stió dels re
esidus de construcció
c
i demolició
ó i
s’ha de tendir, per aquestt ordre, a la
a reutilitzac
ció, al recic
clatge o a qualsevol
q
a
altre
tipus d
de
valorrització.
Per ffer-ho viable
e, es recom
mana que la gestió mínima de sep
paració sele
ectiva per a les obres d
de
consstrucció i de
emolició esttigui formad
da per la se
egregació dels Residu
us Inerts, dels Residu
us
Especials i dels Resid
dus Espec
cials (aques
sts sempre han d’anar separats de la resta
a).
No E
Aque
esta gestió mínima es podrà amp
pliar en fun
nció de les opcions de
e valoritzaciió (interness i
exterrnes) que existeixin
e
a la mateixa obra i a l’e
entorn prope
er d’aquesta
a. En el primer cas en
ns
referim a la cap
pacitat que pugui tenir l’obra per absorbir pa
art dels residus inerts que
q generi,, i
s ens referim
m a la viabilitat de comptar amb va
aloritzadors
s de residus
s propers.
en ell segon cas
La classificació en origen (a la mate
eixa obra) dels
d
residus
s de constrrucció i dem
molició és e
el
facto
or que més influeix en
n el seu de
estí final. Un
n contenido
or que surtt de l’obra amb residu
us
heterrogenis té menys opccions de ser
s valoritza
at que un de net, ca
arregat amb un resid
du
cap a una central de reciclatge
homo
ogeni que podrà
p
ser trransportat directament
d
r
o fins i tot, si
o,
comp
pleix amb le
es caracterrístiques fís
sico-químiqu
ues exigide
es, reutilitza
at a la mate
eixa obra o
on
s’ha produït. És
s per això aquest Estud
di de Gestió
ó de Residu
us preveu disposar
d
differents puntts
nt l’execució
ó de les obres,
o
de manera
m
que
e es puguiin
verdss de recolllida de ressidus duran
classsificar els diferents matterials emprrats en el procés consttructiu.

ont: ITeC)
Fig.
F 3. Fitxa moddel per a la defiinició de la tipol ogia i l’estimació dels residus dd’excavació (Fo

collida selecctiva que s’haurà de d ur a terme durant l’exeecució
A
Amb l’objec
ctiu de plan
nificar la rec
d
de les obre
es, a la taulla 2 s’indiquen les me
esures que caldrà prevveure i les recomanaccions a
sseguir en la
a seva impla
antació.
Primerament, però, ca
al tenir en compte qu
ue segons el
e RD 105//2008, d’1 de febrer, caldrà
ons quan, dde forma ind
dividualitzadda per
preveure un
na separac ió en obra de
d les segü
üents fraccio
ó total de l’obra superi les seggüents
ccadascuna d’elles, la
a quantitat prevista de
e generació
quantitats:
q
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MAT
TERIAL

QUANT
TITAT (T)

Form
migó

80T

Maons, teules, ceràmics
c

40T

Meta
all

2T

Fusta

1T

Vidre
e

1T

Plàstic

0,5T

Pape
er i Cartró

0,5T

T
TIPUS DE GESTIÓ

transporta
ades a aboc
cador.
 Conteniidor per al metall.
m
 Conteniidor per a mescles
m
bituuminoses.
 Conteniidor per a la resta de residu
us especiaals no
barrejats.
Con
ntenidor perr a residus Inerts barrej
ejats.
Inerts

Zona d'aplec per a terre
es que haggin de ser transportaades a
abocador.
Con
ntenidor perr al metall.

No Especia
als

Con
ntenidor perr a mescles bituminosees.
Con
ntenidor perr a la resta de
d residus eespecials no barrejats..

Taula 2. F
Fraccions mínim
mes de separació
ó de residus seg
gons el RD 105
5/2008

Tenin
nt en comp
pte els valorrs indicats a la taula 2 i el volum de residus previst perr a les obre
es
del p
present projjecte, s’ha elaborat el contingut de la taula següent on, entre d’a
altres cosess,
s’indica la quan
ntitat i la tipo
ologia dels contenidorrs de residu
us que caldrà disposarr dins l’àmb
bit
es obres.
de le

DES
SCRIPCIÓ

2
2. Reciclatge de resid
dus
petris inertts a la pròp
pia
o
obra

Es reutilitzaran
r
n els materia
als petris prrovinents de
e les demollicions
dels
s pavimentss i murs en
e l’àmbit ddel projecte
e i els maaterials
proc
cedents de l'excavació.

3
3. Senyalització de
C
Contenidors

Els contenidors
rs s'hauran de senyaliitzar en fun
nció del tippus de
residu que ccontingui, d'acord
d
am
mb la sep
paració sellectiva
vista.
prev
Sím
mbol Residuss Inerts

TIPU
US DE GESTIÓ

DESCRIIPCIÓ

1. Se
eparació se
electiva
sego
ons tipolog
gia de
resid
du

Separac
ció de residu
us Inerts, No Especials
s i Especials
s

Espe
ecials

Es preve
eu una zona
a habilitada per als Res
sidus Espec
cials (amb e
el
nombre de contenid
dors que sig
guin necess
saris). Es compliran
c
e ls
següents
s requisits:
 No
N tenir-los emmagatze
emats més de sis (6) mesos.
m
 Situar
S
el co
ontenidor de
d residus especial en una zon
na
plan
na i allunya
ada del trà
ànsit habitu
ual de maq
quinària a fi
d'ev
vitar abocam
ments accid
dentals.
 Senyalitzar
S
correctame
ent els differents con
ntenidors o
on
s'ha
agin de dipositar els envasos
e
de
els producte
es Especials
tenint en comp
pte les incom
mpatibilitats
s segons els
s símbols d
de
perillositats rep
presentats a les etiquettes.
 Tapar
T
els contenidors
s i proteg
gir-los de la pluja, lla
radiació, etc.
 Emmagatze
E
mar els bidons que
q
conten
nen líquid
ds
perillosos (olis
s, desencoffrants, etc.) en posic
ció vertical i
dam
munt de cub
betes de rete
enció de líq
quids per ev
vitar fugues .
 Im
mpermeabillitzar la zon
na on es situïn els contenidors d
de
residus especia
als.
 Contenidor
C
p a residu
per
us Inerts barrejats.
 Zona
Z
d'apillament per a terres
s que hagin de se
er

dus admesos: cceràmica, formig
gó, pedres, etc.
Resid

mbol Residuss No Espec
cials- Fusta
Sím
mbol Residuss No Espec
cials - Papeer i Cartró
Sím
mbol Residuss No Espec
cials - Metalll
Sím
mbol Residuss No Espec
cials - Plàstiic
Sím
mbol Residuss No Espec
cials – Cablees Elèctrics
s
Sím
mbol Residuss Especials
s
Sím
electiva.
Taula 3. Mesuures i recomanacions a tenir enn compte per a la implantació dee la recollida se

ó dels resid
8.1. ope
eracions de
e valorització
dus
s que permeeten establir les possibbilitats
En aquest apartat
a
s’ha
an analitzat els diferen
nts sistemes
al de determ
pals dels divversos
d
de valoritza
ació dels re
esidus per ta
minar les característiqques princip
g
gestors autoritzats prò
òxims a l’obra.
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Per sseleccionarr els possib
bles valoritz
zadors autoritzats dels residus produïts s’ha consultat e
el
Registre Generral de Gesstors de Residus de Catalunya, de la Junta de Re
esidus de lla
Gene
eralitat de Catalunya.
C

-

Residuss de Fusta

-

Residuss de Metall

Bàsiccament s’ha
an cercat le
es dades se
egüents:

-

Residuss de Plàstic
c

-

Residuss de Cables
s Elèctrics



Informac
ció general de l’empres
sa (persona
a de contactte, direcció,, telèfon, etc
c.).



Caracterrístiques de
el material de
d recepció i tipus de gestió que es
e duu a term
me.



Distància
a des de l’o
obra al punt de deposic
ció sobrant.



Costos de
d lloguer de contenido
ors o altres sistemes d’emmagatzematge.



Costos del
d transporrt.



Costos d’acceptació
d
ó i/o abocam
ment de ma
aterials.



Etc.

El tipus de gestió que s’ha previstt per a cada
a un dels re
esidus indicaats s’indica a la taula 66.

T
TIPUS DE RESIDU

G
GESTIÓ

Residus Es
specials

Aq
quests materials hauuran de se
er transporttats a
ce
entres d tra
actament esspecífics on, posteriorrment,
ells valoritzarran.

Residus Ine
erts

Ess preveu dipositar-loss en centres
s de reciclaatge i,
en
n el cas de la runa, en dipòsit con
ntrolat.

A l’ho
ora de sele
eccionar els valoritzado
ors s’ha ting
gut en compte que el menor
m
costt ambiental (i
freqü
üentment el menor cosst econòmic) s’aconseg
gueix quan:


s de valoritz
zar els resid
dus siguin autoritzats.
a
El gestorr o gestors encarregats



La quanttitat de resid
dus sigui mínima.
m



La distà
ància al llocc de depos
sició sigui mínima i la
a xarxa vià
ària estigui en òptime
es
condicions.



erials contig
gus en els residus
r
estig
guin aïllats i separats els
e uns dels
s altres, atè
ès
Els mate
que així en facilitem el reciclatge o la reutilització
r
(el tipus de
d gestió depèn de le
es
e valoritzac
ció).
possibilittats reals de



A cada gestor
g
se li envia estric
ctament el residu
r
que acceptarà, tenint present que com
m
més difíc
cil en sigui la valoritza
ació més co
ostosa n’és la gestió. Val
V la pena recordar e
en
aquest punt
p
que si un residu petri
p
(Classe
e I – menorr tractament) és contam
minat per u
un
material perillós (Classe III – major
m
cost), automàtica
ament la tottalitat del re
esidu sobran
nt
ssa a ser Classe III.
inert pas

A continuació s’exposen les diverses possibilitats
s de valoritz
zació de cad
da material així com e ls
ors que ho poden dur a terme. Els
E materials s’han cla
assificat seg
gons l’indica
at a l’aparta
at
gesto
anterrior, de man
nera que ess planteja re
ealitzar un escenari
e
de separació selectiva
s
fo
ormat per:


Resid
dus Especia
als



Resid
dus Inerts ((Ceràmica, formigó, pe
edres, etc.)



Resid
dus No Esp
pecials
-

Residus
R
de Paper i Carrtró

Paper i Ca
artró

Ess traslladaran al centree de reciclatge més prooper.

Fusta

Ess reciclarà tota la fussta derivada
a dels proccessos
d’’execució de
d l’obra, qque serà transportadaa a un
ge
estor espec
cialitzat en el reaproffitament d’aaquest
m
material.

Metall

E l elements
s metàlꞏlicss presente
en un preeu de
va
alorització (en aquestts moments entre 422 i 54
€//Tn) que fa viable la sseva separa
ació selectivva. En
aq
mp existeiixen una gran qu antitat
quest cam
d’’empreses i, per tantt, s’escollira
an aquelless que
des més prròximes a l’’emplaçameent de
esstigui situad
l’o
obra.

Plàstic

Ess traslladaran al centree de reciclatge més prooper.

èctrics
Cables Elè

E ls cables elèctrics presenten
n un pre u de
va
alorització que fa vviable la seva sepparació
se
s residus d’’aquest tipu
us es trasllaadaran
electiva. Els
alls valoritzad
dors més prropers a l’ob
bra.

Residus No
o
Especials

us considerats a la recollida selectiva.
Taula 4. Tipuss de Gestió prevista per a cadaa un dels residu

8.1.1.

Llista de Valoritzad
V
ors

vitats de va
residuss de construcció i dem
El desenvo
olupament d
de les activ
alorització dels
d
molició
al de la com
requerirà l’a
autorització
ó prèvia de l’òrgan com
mpetent en matèria meediambienta
munitat
a
autònoma, en els term
mes establerrts per la Lle
ei 10/1998, de 21 d’ab ril.
es operacioons que s’ha
agin de reaalitzar i
L’autoritzac
ció podrà se
er atorgada per una o vàries de le
acions o ll icències ex
xigides perr qualsevol altre norm
ssense perjudici de le
es autoritza
mativa
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aplicable a l’activitat. S’ato
orgarà un termini de temps dete
erminat i podrà ser re
enovada pe
er
odes succes
ssius.
perío
Iguallment, l’auto
orització no
omés es concedirà prè
èvia inspecc
ció de les in
nstalꞏlacions en les qu
ue
s’hag
gi de desen
nvolupar l’acctivitat i com
mprovació de
d la qualific
cació dels tècnics resp
ponsables d
de
la se
eva direcció i de la form
mació profes
ssional del personal
p
en
ncarregat de
e la seva ex
xplotació.

C
Codi

Nom

Adreça

Telèfon

TREBALLADORS, 28 (08911)

BADAL
LONA
E-1379.13

SCRAPC
CENTER,SL

C/

TORTOSA,
T

203-209

9346067888

POL. IN
ND. ZONA FRANCA –

9359512666

(08912)) BADALONA
A

- Ressidus Espec
cials
Codi
E-01..89

E-1539.15
Nom
m

Adreça
a

T
Telèfon

DIPÒSIT CO
ONTROLAT PER A

CA
AN PALÀ S/N (08719
9)

RESIDUS

CA
ASTELLOLÍ

LOSOS
PERILL

9
938047131

(CLASSE IIII)

- Dipòsit de Run
nes

C/ C,19 (08040) BA
ARCELONA

- Reciclado
ors de Cartró
ó

C
Codi

Nom

Adreça

E-263.96

JOAQUÍN
N DOMINGO
O VALERO

C/

MA
ANILA,

Telèfon
3-55

(08915)

9338784044

POL. IND. CAN R
RIBO – C/

9338471900

BADAL
LONA
E-979.07

Codi

Nom

A
Adreça

E-840
0.03

GESTORA
G
D
DE RUNES DE LA

P
PARATGE

CONSTRUCC
CIÓ, SA

V
VALLESANA
A

RECICLA
AJES RODIL
LLA, SL

Telèfon
DE

LA

C
CTRA.

TREBALLADORS, 28 (08911)
LONA
BADAL

934
4147488

(0
08911)

E-958.06

B
BADALONA
A
E-921
1.06

RECICLA
ATGE VERD
D, SL

C-1
1413

S
RECUPE
ERACIONES

VENTURA
RA,

SL

RESTAURAC
R
CIONS I SER
RVEIS EL

C
CTRA.

(PED
DRERA

PA
APIOL, SA
A I GESTO
ORA DE

S
SÍLVIA
AMP
PLIACIÓ), KM.4,3
K

RUNES
R
DE LA CONSTR
RUCCIO,

(
(08754)
EL PAPIOL
P

C/ ALFONS XII, 6653 (08918)

6667081377

LONA
BADAL

936
6731842

- Reciclado
ors de Metallls

SA
A UTE SILVIA 2
E-609
9.99

GESTIO
G
DE TERRES I RUNES,
AIE

A ESTANY
AV.
Y DEL PORT
T, 62
(
(08820)

E
EL

PRAT

934
4144788

DE

C
Codi

Nom

Adreça

E-263.96

O VALERO
JOAQUÍN
N DOMINGO

A,
MANILA

Telèfon
3-5

(08915)

9338784044

POL. IND. CAN R
RIBO – C/

9338471900

LONA
BADAL

L
LLOBREGAT
T
E-979.07

LLA, SL
RECICLA
AJES RODIL

TREBALLADORS, 28 (08911)
LONA
BADAL

- Reccicladors de
e Fusta

E-958.06

S
RECUPE
ERACIONES

SL
Codi

Nom

A
Adreça

Telèfon

E-979
9.07

RECICLAJES
R
S RODILLA, SL
S

P
POL.
IND. CAN RIBO – C/

933
3847190

VENTURA
RA,

C/ ALFONS XII, 6653 (08918)

6667081377

LONA
BADAL

- Reciclado
ors de Plàstiics

Annex
A
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C
Codi
Codi

Nom

A
Adreça

Telèfon

E-979
9.07

RECICLAJES
R
S RODILLA, SL
S

P
POL.
IND. CAN RIBO – C/

933
3847190

E-958
8.06

RECUPERAC
R
CIONES

VE
ENTURA,

SL
E-174
4.96

CESPA,

DE

RESIDUOS,
R
S
SA

Adreça

Telèfon

METALL
LS, SL

BARCE
ELONA

PINEDA SOL, SL

C/ TORRENT ES
STADELLA,

T
TREBALLAD
DORS, 28 (0
08911)

24-36

B
BADALONA
A

ELONA
BARCE

C ALFONS XII, 653 (0
C/
08918)

BX

6558277066

(08030)

666
6708137

B
BADALONA
A
GESTIÓN

E-1661.16

Nom

- Centres de
d Transferè
ència

P
POL.
IND. ZONA
Z
FRAN
NCA –

932
2641400

S
SECTOR
C, C/ 4, S/N (08040)
B
BARCELON
NA

C
Codi

Nom

Adreça
a

E-263.96

JOAQUÍN DOMINGO VALERO

C/

Telèfon

MA
ANILA,

3-55

(08915)

9338784044

BADALONA

e Vidre
- Reccicladors de

E-979.07

RECICLAJJES RODILL
LA, SL

POL. IND. CAN R
RIBO – C/ 9338471900
TREBA
ALLADORS,

Codi

Nom

A
Adreça

E-263
3.96

JO
OAQUÍN DO
OMINGO VAL
LERO

M
MANILA,

(08911) BADALON
NA

Telèfon
3-5

(0
08915)

933
3878404

28

E-174.96

B
BADALONA
A

CESPA, G
GESTIÓN DE RESIDUO
OS,

POL. IND. ZONA F
FRANCA –

SA

OR
SECTO

C,

C//

4,

9326414000

S/N

0)
(08040
E-979
9.07

RECICLAJES
R
S RODILLA, SL
S

P
POL.
IND. CAN RIBO – C/

933
3847190
BARCELONA

T
TREBALLAD
DORS, 28 (0
08911)
B
BADALONA
A
E-174
4.96

CESPA,

GESTIÓN

RESIDUOS,
R
S
SA

DE

P
POL.
IND. ZONA
Z
FRAN
NCA –

932
2641400

- Abocadorrs per a resiidus no especials

S
SECTOR
C, C/ 4, S/N (08040)
B
BARCELON
NA

C
Codi

Nom

a
Adreça

Telèfon

E-102.95

ECO-EQU
UIP, SAM

CTRA. N-150 (CAN
N BARBA),

9378433000

PK

- Reccuperació de
d Cables

14,88

(08223)

ASSA
TERRA
Codi

Nom

A
Adreça

Telèfon

E-812
2.03

ALUMINIS GIRALT, SL

C JOSEP FINESTRES,
C/
F
13-17

933
3450834

E-477.98

SPANIA, SL
GRUPO F
FSM VERTIS

A CAN
MASIA

CA
ARRERES,

936754111

CTRA. ULLASTR
RELL, S/N
(08191) RUBÍ

(
(08030)
BAR
RCELONA
E-14.88
E-163
37.16

GRACO
G
RECUPERACIÓ DE

C TÁNGER
C/
R, 57-59 (0
08004)

936
6240725

TRACTAM
MENT

TÈCN
NIC

D’ESCOM
MBRARIES, SA
S (TRATES
SA)

Annex 04. Estu
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a controlar--ne el movim
ment des de
el lloc on ha
an estat generats fins a la seva destinació
d
finnal. Hi
haurà de figurar, alme
enys la iden
ntificació de
el posseïdor i del prodductor, obra
a de proceddència,
número de llicència de
e l’obra, qua
antitat de re
esidu en T ó m3, tipus de residu amb
a
el codi CER i
ó del gestor de les opera
acions de d estí.
identificació

VACARISSES

DESCRIPCIIÓ DE L’ES
SCENARI FINAL DE GESTIÓ.
G
9. D
En a
aquest aparttat, un cop analitzats els
e condicio
onants tècn
nics i mediambientals de
d la gestió
ói
la va
alorització dels residus, s’exposa l’escenari final de gestió que es durà
d
a term
me en la fasse
d’end
derrocs i en
n la construccció de la urbanització.

US DE RESIDU
TIPU
Residus Espec
cials

OPERACION
NS

GEST
TOR/DEST Í
FINA
AL

SIT CONTRO
OLAT
Se
eparació i emmagatze
e
ematge en les condicions DIPÒS
PER
A
RESIDUS
específiques que
q deman
na la normattiva vigent

PERIL
LLOSOS (CL
LASSE
III)

Residus Inerts

Se
eparació sellectiva i matxuqueig a la pròpia ob
bra

GEST
TORA DE RU
UNES
DE LA
A CONSTRU
UCCIÓ,
SA.

Residus No Especials
Pape
er i Cartró

Se
eparació sellectiva

RECIC
CLAJES
RODILLA, SL

Fusta
a

Se
eparació sellectiva

RECIC
CLAJES
RODILLA, SL

Meta
all

Se
eparació sellectiva

RECIC
CLAJES
RODILLA, SL

Plàsttic
Cables Elèctrics
s

Se
eparació sellectiva
Se
eparació sellectiva

S
S’haurà de comprovar que els residus han esstat gestiona
ats tal com ees preveu en
e aquest E
Estudi i
ccom s’especificarà en e
el Pla i que del procés sse n’han ocupat entitatss autoritzades per les eentitats
ccompetents
s de cada co
omunitat auttònoma mitj ançant docu
umentació qque ho acrediti.
El seguiment es realitzzarà docume
entalment i visual tal i com
c
indiqueen les norme
es del Catààleg de
alment es co
omprovarà mitjançant:
m
Residus de Catalunya. Documenta



Fitxa
a d’accepta
ació (FA): Acord
A
norm
malitzat que, per a cadda tipus de
e residu, s’’ha de
subs
scriure entre
e el producttor o posseïd
eix i l’empreesa gestora escollida.
dor del mate



Full de seguim
ment (FS): Document
D
q
que ha d’ac
companyar cada transport individuual de
resid
dus al llarg d
del seu reco
orregut.



Full de seguime
ent itinerant (FI): Docum
ment de tran
nsport de reesidus que permet
p
la reecollida
b un mateixx vehicle i de forma ittinerant de fins a un màxim de vint producctors o
amb
poss
seïdors de rresidus.



Fitxa
a de destina
ació: Docum
ment normallitzat que te que subscrriure el productor o possseïdor
d’un
n residu i el destinatari d’aquest i q
que te com objecte
o
el reeconeixeme
ent de l’aptittud del
resid
du per a serr aplicat a un determina
at sòl, per ús
s agrícola o en profit de
e l’ecologia.



RR): Albarà
Justtificant de rrecepció (JR
à que lliura el gestor dde residus a la recepcció del
resid
du, al produ
uctor o posseïdor del ressidu.

S TÈCNIQU ES
11 PLEC DE PRESC
CRIPCIONS

RECIC
CLAJES
RODILLA, SL

eneral:
11.1 Amb caràcter Ge

GRAC
CO
RECU
UPERACIÓ D
DE
META
ALLS, SL

ó i demolició
e residus seegons Decrret 89/20100 i RD
Gestió de residus
G
r
de construcció
ó Gestió de
entificació d’’acord a la Llista
Europpea de Resid
dus publicadda per
105/2008, realitzant-se
r
e la seva ide
L
brer o les se
O
Ordre MAM
M/304/2002 d
de 8 de Feb
eves modificacions postteriors.

Tau
ula 5. Escenari final
f
de Gestió

10. P
PROCESSO
OS ADMINIS
STRATIUS
S I DE GEST
TIÓ
Es su
ubministrarà
à informació
ó suficient al personal d’obra
d
i a les
s empreses subcontrac
ctades per ta
al
que cconeguin l’e
existència i l’abast del Pla de Gestió de Res
sidus, i s’es
stabliran con
ntractes am
mb
elles per tal d’assegurar-ne el complime
ent.

ment correspponent
La segregació, tractam
ment i gestió de residus es realitzarrà mitjançannt el tractam
ors o sacs iindustrials que
empreses h
homologades mitjançan
nt contenido
q complirran les
per part d’e
ormativa.
e
especificaciions que esttableix la no
11.2 Certifficació dels mitjans emprats
És obligació
ó del contra
actista proporcionar a lla Direcció Facultativa de l’obra i a la Propieetat els
ccertificats dels contenid
dors emprats així com els punts de
d disposiciió final, ambdós emesoos per
es per la Gen
e
entitats auto
oritzades i h
homologade
neralitat de Catalunya.

Les ttasques esp
pecials rela
acionades amb
a
la gestió dels residus es durran a terme
e per part d
de
perso
onal d’obra degudamen
nt selecciona
at i informatt.
Es p
programarà el seguime
ent de la gestió
g
i producció dels
s residus mitjançant
m
documentació
gene
erada en la pròpia obra
a. Aquesta documentac
ció vindrà determinada
d
a per la legiislació vigen
nt
auton
nòmica. Calldrà descriu
ure en un formulari els residus emm
magatzema
ats i el seu transport,
t
pe
er

11.3 Neteja de les ob
bres
e deixalles ccom de
És obligació
ó del Contra
actista mantenir netes le
es obres i els seus voltaants tant de
stalꞏlacions provisionals
s que no ssiguin necessàries, aixxí com
materials sobrants, rettirar les ins
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executar totes le
es feines i ad
doptar les mesures
m
que
e siguin apro
opiades perr a que l’obra presenti u
un
aspecte.
bon a

cter Particu
ular:
11.4 Amb caràc
pòsit temporal de les de
eixalles es realitzarà,
r
o bé en sacs
s industrials iguals o infferiors a 1m
m³,
El dip
o bé en contenid
dors metàlꞏliics específic
cs d’acord amb
a
la ubica
ació i condic
cionat que estableixin
e
le
es
orden
nances mun
nicipals. Aqu
uests aplecs
s, també ha
auran d’estar en llocs de
egudament senyalitzatss i
segre
egats de la resta de ressidus.
El dip
pòsit temporal per a RC
CDs valoritza
ables (fuste
es, plàstics, metalls,
m
ferrralla…) que es realitzi e
en
conte
enidors o aplecs,
a
s’hau
urà de senyalitzar i se
egregar de la resta de
e residus d’una manerra
adeq
quada.
Els ccontenidors hauran d’e
estar pintats en colors que destaquin la seva
a visibilitat, especialmen
e
nt
duran
nt la nit, i co
omptar amb
b una banda
a de materia
al reflectant de al meny
ys 15cm al llarg
l
de tot e
el
seu p
perímetre.
el
En e
els mateixos
s haurà figurar la seg
güent inform
mació: Raó social, CIF
F, telèfon del
d titular de
conte
enidor / envà
às i el núme
ero d’inscrip
pció en el reg
gistre de tra
ansportistes de residus.
Aque
esta informa
ació també haurà de quedar
q
refle
ectida en els
s sacs indu
ustrials i altrres medis d
de
conte
enció i emm
magatzematg
ge de residu
us.
El responsable de
d l’obra a la que pres
sta servei el contenidorr adoptarà le
es mesures
s necessàrie
es
per a evitar el dipòsit de residus alie
ens a la ma
ateixa. Els comptadors
s romandra
an tancats, o
cobe
erts al meny
ys, fora de l’’horari de trreball, per a evitar el dipòsit de res
sidus aliens
s a l’obra a lla
que p
presten serv
vei.

La gestió tant docume
ental com operativa d
dels residus
s perillosos que es tro
obin en unaa obra
d
d’enderroc o de nova p
planta es reg
giran conforrme a la leg
gislació nacioonal i auton
nòmica vigennt i als
requisits de les ordenan
nces municipals.
T
Tanmateix els residus de caràcte
er urbà gen
nerats en le
es obres (reestes de me
enjar, envassos…)
sseran gestionats d’accord amb els
e precepte
es marcats per la leggislació i autoritat mu nicipal
ccorresponent.
Les restes de
d rentat de
e canaletes / cubes de fformigó sera
an tractadess com deixalles.
S
S’evitarà en
n tot momen
nt la contam
minació amb
b productes tòxics o peerillosos dels plàstics i restes
d
de fusta per a la seva a
adequada segregació,
s
així com la contaminacció dels aple
ecs o conteenidors
d
s amb comp
ponents perillosos.
de deixalles
Les terres superficials
s
que puguin
n tenir un úss posterior per a jardinneria o recu
uperació dells sòls
d
degradats serà
s
retirada
a i emmagattzemada du
urant el men
nor temps poossible en pavellons
p
d’aalçada
no superiorr a 2 metre
es. S’evitarà
à la humitatt excessiva, la manipuulació i la contaminacióó amb
a
altres materrials.
12 DOCUMENTACIÓ
Ó GRÀFICA
A
A continuac
ció es fa un
na descripció
ó gràfica orrientativa de
els elementss i ubicació d’aquests a tenir
e
en compte en
e la gestió
ó dels residu
us. El pla de
e gestió de RCD
R
haurà de desenvo
olupar la prooposta
presentada.

S
CONTENID
C
DOR RESID
DUS INERTS

A l’eq
quip d’obra s’hauran d’’establir els medis hum
mans, tècnics
s i procedim
ments per a la separació
de ca
ada tipus de
e RCD.
S’ate
endran els criteris mun
nicipals esttablerts (ord
denances, condicions
c
a d’obres…
…),
de llicència
espe
ecialment sii obliguen a la separració en origen de determinade
d
es matèries
s objecte d
de
reciclatge o depo
osició.
En a
aquest últim
m cas s’ha
aurà d’asse
egurar per part del co
ontractista realitzar un
na avaluació
econòmica de le
es condicio
ons en les que
q
és viab
ble aquesta operació, tant
t
per les
s possibilitatts
reals d’executar--la com per disposar de
e plantes de
e reciclatge o gestores de
d RCDs ad
dequats.
La D
Direcció d’O
Obra serà la
a responsab
ble de pren
ndre la últim
ma decisió i de la sev
va justificació
dava
ant les autoritats locals o autonòmiq
ques pertine
ents.
S’hau
urà d’asseg
gurar en la contractació de la ge
estió dels RCDs
R
que el
e destí fina
al (planta d
de
reciclatge, abocador, cante
era, incinera
adora…) són
n centres amb
a
l’autorittzació auton
nòmica de lla
M
Ambie
ent, així matteix s’haurà
à de contrac
ctar només transportisttes o gestorrs
Consselleria de Medi
autorritzats per aquesta Con
nselleria i ins
scrits en el registre
r
pertinent.

PECIALS
C
CONTENID
DOR RESID
DUS NO ESP

Es portarà a terrme un control docume
ental en el que quedarran reflectits
s els avals de retirada
ai
entre
ega final de cada transp
port de resid
dus.
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14.2 Neteja de l’interio
or de l’obra
a:
Cal que el contractista
C
c
mantingui net
n de deixa
alles i fullaraca l’àmbit d’’obra.
S
S’han d’evittar les acum
mulacions i restes de m
materials d’o
obra, com m
morter o sorres sobre l’espai
públic de l’à
àmbit de l’ob
bra, havent-se d’acumu
ular mitjança
ant sacs o coontenidors.
14.3 Acum
mulació de te
erres i runa
a:
CON
NTENIDOR RESIDUS
R
E
ESPECIALS
S

No es pode
en acumula
ar terres ni runa en l’àm
mbit de dom
mini públic de l’obra, excepte
e
en el cas
d
d’aprofitar le
es terres pro
ocedents de
e l’excavació
ó per ús pos
sterior a la m
mateixa obrra. En aquesst cas:
ss'apilaran al llarg del tra
açat de l'obrra si el reblim
ment es rea
alitza el mateeix dia, o bé
é s'acumula ran en
ccontenidors
s o sacs situ
uats dins ell mateix perrímetre de l'obra si el rebliment es realitza een dies
posteriors.
En qualsevo
ol cas s’hau
urà d’evitar el
e desprenim
ment de les terres o runnes cap a l’e
exterior de ll’àmbit
d
d’obra .
ública:
14.4 Materrial granula r a la via pú
En tot mom
ment s’haurà
à de mante
enir la calça
ada i la res
sta d’espaiss exteriors a l’obra lliurres de
material gra
anular.

13 P
PRESSUPO
OST

15 AFECC
CIÓ A LES AIGÜES I AL
A SÒL

El pre
essupost co
orresponentt a la gestió dels residu
us d’obra pe
el fet de con
nstruir, incloe
ent el procé
és
al
de ge
estió dins de
e l’obra, la ccàrrega i tra
ansport dels
s diferents re
esidus així com
c
la seva
a deposició a
gesto
or correspo
onent, asce
endeix a l’import de 73,51 € (SETANTA
A-TRES UEROS AMB
del projectte
CINQ
QUANTA-UN
N CÈNTIM
MS. Aquest pressupos
st es troba
a en el pressupost
p
d’exe
ecució.

am, seguir pprocediments adequatss per a
C
Cal evitar qualsevol ab
bocament a la xarxa de
e claveguera
posar d’elem
la neteja de
e maquinaria
a i l’ús de productes qu
uímics i disp
ments de contenció en ccas de
ositiva a redduir les
vvessaments
s accidentals, entre d’altres pautess de treball, contribuirà dde forma po
es aigües i del sòl i, en cas que ees produeix
xi, a minimitz
possibilitats
s de contam
minació de le
tzar-ne
l’abast. En aquest
a
senttit:



sevol tipus d
nt a la xarxaa de clavegu
ueram públicc.
Esta
a prohibit efe
ectuar quals
d’abocamen



Totess les actuac
cions que p
puguin gene
erar brutícia o acumulació de mate
erials es rea
alitzaran din
ns
de l’à
àmbit de ta
ancament de l’obra i s’hauran
s
de prendre le
es mesures necessàrie
es per tal d
de
minim
mitzar la bru
utícia que pu
uguin genera
ar.

ctament less aigües re
esultants dde la neteja
a de maquuinària
Mai s’han d’ab
bocar direc
milars) als e mbornals, escocells
o aaltres espais, ja estiguiin dins
ormigó o sim
e
(cistternes de fo
o fo
ora de l’àmb
bit d’obra. Les aigües residuals procedents
p
de la neteja de maquuinaria
s’ubicaaran sobre
e materialss que
s’ha
auran de recollir en punts de
e neteja que
q
impe
ermeabilitzin
n el sòl.



S’hau
urà de nete
ejar tants co
ops com sig
gui necessarri, l’espai pú
úblic afectatt per l’activiitat de l’obra
a,
espe
ecialment després d’h
haver efectuat carregu
ues o des
scàrregues de materials o altre
es
opera
acions que potencialme
ent puguin embrutir.
e

ccidentals d e productes
s químics i olis mitjanç
çant la creaació de
Con
ntrol de vesssaments ac
s a la xarxxa de
zone
es estanqu
ues i evitant la proxiimitat amb elements connectats
d’oli de
clav
vegueram. S
S’evitarà el canvi
c
els vehicles dins l’àmbitt del projectte



er tal de evittar possible
es afeccionss a les
A l’o
obra, s’ha d
de disposar de sepiolita
a o sorra pe
entals.
aigü
ües i al sòl o
originades per
p vessam
ments accide



nt de formig
ment sobre eel sòl, tant dins com foora de
Esta
a prohibit l’a
amassamen
gó directam

La ge
estió de res
sidus d’ende
errocs i mo
oviment de terres
t
s’imp
puta en el capítol
c
corre
esponent i e
en
cada
ascuna de le
es seves resspectives fas
ses, no esse
ent considerada en aqu
uest quantum
m.
14 N
NETEJA

14.1 Embrutime
ent per ope
eracions de càrrega i de
escàrrega:
En le
es operacion
ns de descà
àrrega de materials,
m
un
na persona controlarà el
e procés pe
er tal d’evita
ar
aboccaments sob
bre la calcad
da o la vorerra.
En ccas que forrtuïtament e
es produeix
xi l’embrutim
ment de la via publica
a, es neteja
arà de form
ma
imme
ediata un co
op finalitzada
a l’activitat.

l’àm
mbit d’obra.



Es contemplarà
c
à la zona d’’estocatge d
de materials a la zona del camp de
d futbol exxistent,
atut de Cataalunya.
entrre Carrer Jo
orge Manrique i Avingu
uda de l’Esta
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Es racio
onalitzarà e
el consum d’aigua am
mb el bon mantenimen
m
nt de les ins
stalꞏlacionss i
amb la fo
ormació dell personal.

16 A
AFECCIÓ ALS
A
ESPAIIS VERDS
S’aco
onseguirà reduir
r
les afeccions als
s espais ve
erds protegint l’arbrat, arbustos de
d les zone
es
enjarrdinades ad
dequadament, tenint cura
c
amb els
e emmaga
atzematges de materia
als, amb le
es
opera
acions amb maquinaria
a i amb l’obertura de ra
ases pròxim
mes, entre d’’altres, realitzant la sevva
repossició en el moment ò
òptim per al
a creixeme
ent cada es
spècie i re
eposant el sòl amb le
es
caraccterístiques i estructura
a requerides
s per cada tipus d’elem
ment vegeta
al. Aquestes
s operacion
ns
s’hau
uran de reallitzar seguin
nt les indica
acions i de manera
m
coordinada amb la Direcció de Serveis
d’Esp
pais Verds.
17 A
AFECCIÓ A LA MOB
BILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS
S I A L’AC
CTIVITAT ECONÒMICA
A
D
D’EMPRES
SES
Dura
ant les operracions de connexió exterior
e
dels
s serveis urrbans, reg, enllumena
at i drenatge
e,
caldrrà executarr rases que podrien im
mpedir el pa
as de viana
ants a travé
és de la vo
orera. Per u
un
costa
at, es tanca
aran adequa
adament de
e manera que
q no sigu
uin franquejjables. Per altra banda
a,
s’hab
bilitaran pas
ssos mitjanççant planxe
es antilliscan
nts en sec i en mullat.
Els ittineraris se
eran en qua
alsevol cas adaptats a la normatiiva d’acces
ssibilitat perr a persone
es
amb mobilitat re
eduïda.
S’aba
alisarà el pe
erímetre de
e l’obra dura
ant la nit o quan
q
les condicions atmosfèriques siguin mo
olt
adve
erses i pugu
ui ésser neccessari.
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ANNEX N.5
PLA D’OBRA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

1.

INTRODUCCIÓ

Les obres d’urbanització del Polígon delimitat per la modificació puntual del PGOU del Masnou.
Sector 10 Llevant – La Colomina tindran una durada de 1 mes, tal i com s’especifica al pla
d’obra que mostra el gràfic de la pàgina següent.

Annex 05 Pla d’Obra

Annex 05. Pla d’Obra

1

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

1 sem
REPLANTEIG
ESBROSSADA
MOVIMENT DE TERRES
XARXA ENLLUMENAT
PAVIMENTACIÓ
JARDINERIA
MOBILIARI URBÀ
SEGURETAT I SALUT

2 sem

3 sem

4 sem

DURACIÓ OBRA 2,5 MESOS
5 sem
6 sem

7 sem

8 sem

9 sem

10 sem

ANNEX N.6
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

19,37000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

€

17,83000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

20,02000

C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

€

111,00000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

27,52000

C1105A00

h

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

27,17000

C1107431

h

Retroexcavadora amb martell trencador

73,44000

€

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador

61,32000

€

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

31,90000

C1311440

h

€

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

101,93000

€

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

29,89000

C13124B0

€

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

131,98000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

18,43000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

23,65000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

67,37000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

76,76000

€

A0140000

h

Manobre

22,68000

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

€

A0150000

h

Manobre especialista

23,45000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

6,36000

€

36,69000

€

€

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

54,81000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

49,36000

€

C1503000

h

Camió grua

49,28000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

49,01000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

42,58000

€

C150H000

h

Camió amb góndola per a transports especials

88,77000

€

C150JA00

h

Camió trailer per a transports especials de 24 t

69,26000

€

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

32,04000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,77000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,19000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

70,17000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,99000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26000

€

C2005000

h

Regle vibratori

5,02000

€

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

4

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,86000

€

BG31H550

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

1,29000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

19,00000

€

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,47000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,40000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,94000

€

BG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades

11,36000

€

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

18,64000

€

BGD11220

u

9,96000

€

m3

Tot-u artificial

17,62000

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

B0372000

€

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

117,66000

BGW38000

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,23000

€

B0512401

€

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

4,69000

€

B0552470

BGYD1000

€

BHM4E010

U

Creueta de tub d'acer galvanitzat d'una lluminaria per a fixacio damunt columna

34,38000

€

B064300C

m3

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

67,83000

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

43,45000

€

m

Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

3,34000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000

€

BJS55630

B064500C

m3

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

62,97000

€

BJS5R100

u

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000

€

BQ211110

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 2 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

60,08000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,50000

€

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,45000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,23000

€

BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

15,74000

€

B96514C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,09000

€

BR45163C

u

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

298,10000

€

B9H11232

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

60,26000

€

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,48000

€

BDKZHEB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

60,78000

€

BFB14600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,31000

€

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,08000

€

BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BG212910

M

Tub rígid de pvc de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v

1,46000

€

BG22RJ10

M

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

1,87000

€

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000

€

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,02000

€

BG312300

M

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2

0,59000

€

BG315330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,61000

€

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

Data: 26/03/19

Pàg.:
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0000034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

€
Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium
Rend.: 1,000
1,09000
perenne, 45% de Festuca arundinacea, 25% Festuca
ovina, 5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens
_____________________________________________________________________________________________________________

m2

P-1

D0000034

m2

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium
perenne, 45% de Festuca arundinacea, 25% Festuca
ovina, 5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens

Rend.: 1,000

Unitats
D060M0B2

6

m3

Rend.: 1,000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

80,79000

€

1,31

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,002

/R x 31,90000

=

0,06380

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,005

/R x 28,32000

=

0,14160

Subtotal:

0,20540

0,20540

Materials
B0000034
Unitats

Preu EURO

Parcial

m2

Import

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium
perenne, 45% de Festuca arundinacea, 25% Festuca
ovina, 5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens

1,010

x 1,09000

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900

/R x 23,45000

=

Subtotal:

Subtotal:

21,10500
21,10500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,10500

Maquinària
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450

/R x 2,77000

=

Subtotal:

1,24650

P-2

F2194JE1

m2

Materials
B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x 17,47000

=

11,35550

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x 117,66000

=

17,64900

B0111000

m3

Aigua

0,180

x 1,86000

=

0,33480

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 18,64000

=

28,89200

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

DESPESES AUXILIARS

58,23130
1,00 %

1,10090

1,10090
1,30630
0,00000

0,00 %

1,30630

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal:

1,10090

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24650
1,24650

=

18,61

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000
58,23130

h

Manobre especialista

0,466

/R x 23,45000

=

Subtotal:

10,92770
10,92770

10,92770

Maquinària

0,21105

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058

/R x 57,98000

=

3,36284

COST DIRECTE

80,79385

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233

/R x 17,83000

=

4,15439

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,79385

Subtotal:

7,51723

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16392

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,60885
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

F2194JE2

m2

7,51723

18,60885

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de formigo de peces de 40x20
cm col·locats sobre formigó, d'entre 15 a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Unitats

18,44

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,466

/R x 23,45000
Subtotal:

Maquinària

=

10,92770
10,92770

10,92770
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PARTIDES D'OBRA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233

/R x 17,83000

=

4,15439

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058

/R x 57,98000

=

3,36284

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pàg.:

8

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

0,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

Maquinària
C1311440

7,51723

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194XE1

Data: 26/03/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,006

/R x 101,93000

7,51723

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,44493

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

€

=

Subtotal:

18,44493
0,00000

15,54

Preu EURO

h

P-7

F221C473

m3

Import

Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte inclòs part proporcional de roca, realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador, amb
càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador

0,61158
0,61158

0,61158
0,61158
0,00000

0,00 %

0,61158

Rend.: 1,000

5,23

€

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,420

/R x 23,45000

=

Subtotal:

9,84900
9,84900

9,84900

Maquinària

Unitats
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,031

/R x 57,98000

=

1,79738

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,210

/R x 17,83000

=

3,74430

Subtotal:

5,54168

5,54168

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14774

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,53842
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu EURO

Parcial

Import

Maquinària
C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,015

/R x 111,00000

=

1,66500

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,035

/R x 101,93000

=

3,56755

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,53842

5,23255

5,23255
5,23255
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000

5,74

P-8

Unitats

Preu EURO

Parcial

F222142B

m3

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,170

/R x 23,45000

=

Subtotal:

3,98650
3,98650

5,23255

€
Excavació de rasa en terreny compacta inclòs part
proporcional de roca per a pas d'instal·lacons de 40
cm d'amplària i 70cm de fondària, realitzada amb
retroexcavadora i martell trencador, amb càrrega
directa sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000

6,84

€

3,98650

Maquinària
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170

/R x 9,99000

=

1,69830
Unitats

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,69830

1,69830

1,50 %

0,05980

0,00 %

5,74460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F22113L2

m2

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

5,74460

Rend.: 1,000

0,61

€

Preu EURO

Preu EURO

Parcial

Import

Import

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,030

/R x 73,44000

=

2,20320

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,080

/R x 57,98000

=

4,63840

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Parcial

6,84160

0,00 %

6,84160
6,84160
0,00000
6,84160
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PARTIDES D'OBRA

P-9

F2225433

m3

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas
d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de
fondària, en terreny compacta, realitzada amb
retroexcavadora, amb càrrega directa sobre camió,
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament, temps d'espera i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000

9,49

Pàg.:

10

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,51806
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

Preu EURO

Parcial

F2285D0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Import

Ma d'obra

1,51806

Rend.: 1,000

Unitats

20,07

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0843

/R x 23,45000

=

Subtotal:

1,97684

A0150000

1,97684

h

Manobre especialista

0,550

/R x 23,45000

1,97684

Maquinària

=

Subtotal:

12,89750
12,89750

12,89750

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058

/R x 57,98000

=

3,36284

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233

/R x 17,83000

=

4,15439

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,51723

F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

h

Manobre

1,95
Parcial

€
Import

/R x 22,68000

=

Subtotal:
h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

0,0109

0,49896

/R x 131,98000

=

Subtotal:

m2

1,43858

3,49800

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060

/R x 57,98000

=

3,47880

Subtotal:

P-13

F2285M00

m3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,94502
0,00000

1,50 %

0,19346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

20,06776
0,00000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

1,52

Parcial

€

Unitats
h

Manobre especialista

0,200

h

Motoanivelladora petita

0,010

/R x 67,37000

=

0,67370

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

/R x 76,76000

=

0,84436

Subtotal:

1,51806

43,71

Preu EURO

Parcial

€

Import

1,51806

/R x 23,45000

=

Subtotal:

4,69000
4,69000

4,69000

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060

/R x 57,98000

=

3,47880

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,200

/R x 6,36000

=

1,27200

Subtotal:

4,75080

4,75080

Materials
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

1,800

x 19,00000

=

Subtotal:

Import

Maquinària
C1331100

20,06776

Rend.: 1,000

1,94502

Preu EURO

6,97680

DESPESES AUXILIARS

1,43858
0,00748

Rend.: 1,000

6,97680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0150000

1,43858
1,50 %

Unitats

=

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

/R x 6,36000

0,49896

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F227T00F

0,550

0,49896

Maquinària
C13124B0

Safata vibrant amb placa de 60 cm

9,49407

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO
0,022

h

9,49407
0,00000

0,00 %

Ma d'obra
A0140000

C133A0K0
7,51723

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-11

Data: 26/03/19

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

34,20000
34,20000

34,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,71115
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,71115
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PARTIDES D'OBRA

P-14

F2R350AA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000

7,02

€

Maquinària
C2005000

h

Regle vibratori

0,100

/R x 5,02000

=

Subtotal:

0,50200
0,50200

0,50200

Materials
Unitats

Preu EURO

Parcial

B064300C

Import

m3

Maquinària
C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

0,128

/R x 54,81000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F931201L

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

7,01568

7,01568
7,01568
0,00000

Rend.: 1,000

29,70

Parcial

€

P-17

F96514C5

m

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 22,68000

=

Subtotal:

=

1,13400
1,13400

71,22150

71,22150

71,22150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17684

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

83,68934
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,01568

Preu EURO

x 67,83000

Subtotal:

0,00 %

Unitats

1,050

7,01568

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

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

83,68934

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

23,66

€

1,13400

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 49,36000

=

1,23400

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 67,37000

=

2,35795

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,060

/R x 76,76000

=

4,60560

Subtotal:

8,19755

8,19755

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,86000

=

0,09300

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x 17,62000

=

20,26300

Subtotal:

20,35600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01701

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

29,70456
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

F9365G11

m3

20,35600

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

29,70456

Rend.: 1,000

83,69

Unitats

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 22,68000

=

10,20600

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x 27,17000

=

5,97740

Subtotal:

16,18340

Preu EURO

Parcial

B96514C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
1,050
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

x 4,09000

=

4,29450

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021

x 35,23000

=

0,07398

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044

x 65,07000

=

2,86308

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,100

/R x 27,17000

=

2,71700

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 22,68000

=

9,07200

Subtotal:

11,78900

11,78900

16,18340

Materials

Subtotal:
Unitats

Import

Ma d'obra

7,23156

7,23156

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24275

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

23,65771
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,65771
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

P-18

F9A1201F

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000

29,69

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre

0,050

/R x 22,68000

=

Subtotal:

1,13400

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 49,36000

=

1,23400

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

/R x 76,76000

=

3,07040

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 67,37000

=

2,35795

Subtotal:

1,50 %

0,03700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

65,13877
0,00000

1,13400

P-20

F9H1123X

U

Transport a obra de l'equip d'estesa i compactació
per a mescels bituminoses

65,13877

Rend.: 1,000

Unitats

1.251,77

Preu EURO

Parcial

A0140000

6,66235

A012N000

6,66235

h
h

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

6,000

/R x 22,68000

=

136,08000

6,000

/R x 27,17000

=

163,02000

Subtotal:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,86000

=

0,09300

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x 18,94000

=

21,78100

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,87400

t

21,87400
0,01701

0,00 %

29,68736
0,00000

299,10000

C150H000

h

Camió amb góndola per a transports especials

6,000

/R x 88,77000

=

532,62000

C150JA00

h

Camió trailer per a transports especials de 24 t

6,000

/R x 69,26000

=

415,56000

Subtotal:

29,68736

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Import

299,10000

Maquinària

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

Materials

F9H11232

14

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,13400

Maquinària

P-19

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0140000

Data: 26/03/19

65,14

948,18000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,48650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1.251,76650
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-21

F9J12P40

m2

948,18000

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

1.251,76650

Rend.: 1,000

Unitats

0,45

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x 23,45000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,086

/R x 22,68000

=

1,95048

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x 27,17000

=

0,51623

Subtotal:

2,46671

Subtotal:

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x 70,17000

=

0,84204

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x 61,19000

=

0,61190

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x 76,76000

=

0,92112

Subtotal:

2,37506

C1702D00

h

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000

x 60,26000

Subtotal:

=

0,07035

0,07035

0,003

/R x 32,04000

=

Subtotal:

0,09612
0,09612

0,09612

Materials
B0552470

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
1,000
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

x 0,28000

2,37506

=

Subtotal:

60,26000

60,26000

Camió cisterna per a reg asfàltic

2,46671

Materials
B9H11232

0,07035

Maquinària

Maquinària
C170D0A0

=

0,28000

0,28000

0,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00106

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,44753
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,26000
P-22

FDG52557

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000

0,44753
11,33

€
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Data: 26/03/19

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Unitats

Preu EURO

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,012

/R x 19,37000

=

0,23244

A0140000

h

Manobre

0,012

/R x 22,68000

=

0,27216

Subtotal:

Import

P-24

FDKZHEB4

u

0,50460

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000

Unitats

BG22TL10

m3

m

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

0,066

x 67,83000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 2,100
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 3,02000

=

=

4,47678

6,34200

10,81878

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 22,68000

=

9,07200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400

/R x 27,17000

=

10,86800

BDKZHEB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0053
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

10,81878

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00757

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,33095
0,00000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 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

Preu EURO

Import

19,94000

19,94000

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

€

Ma d'obra

Subtotal:

Subtotal:

FDK262B7

81,22

0,50460

Materials
B064300C

16

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-23

Pàg.:

66,89

x 60,78000

=

60,78000

x 38,50000

=

0,20405

Subtotal:

11,33095

Rend.: 1,000

1,000

€

60,98405

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

81,22315
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

Unitats

Preu EURO

Parcial

FFB14655

m

60,98405

81,22315

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

6,97

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 22,68000

=

22,68000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x 27,17000

=

13,58500

Subtotal:

36,26500

Unitats
36,26500

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,200

/R x 49,28000

=

Subtotal:

9,85600
9,85600

9,85600

Materials
B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,0567
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 66,11000

=

3,74844

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

x 16,48000

=

16,48000

1,000

Subtotal:

20,22844

20,22844

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,54398

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

66,89342
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,89342

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110

/R x 27,52000

=

3,02720

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110

/R x 23,65000

=

2,60150

Subtotal:

5,62870

5,62870

Materials
BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x 0,02000

=

0,02000

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 3,08000

=

0,92400

BFB14600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,31000

=

0,31620

Subtotal:

1,26020

1,26020
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Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

FG22TH1K

Data: 26/03/19

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08443

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02307

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,97333
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,87687
0,00000

6,97333

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2,90

€

P-28

FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment inclòs piqueta en cada
fanal.

2,87687

Rend.: 1,000

Unitats

7,15

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,100

/R x 20,02000

=

2,00200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 18,43000

=

2,76450

Import

Ma d'obra

Subtotal:

4,76650

4,76650

Materials
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033

/R x 20,02000

=

0,66066

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x 1,40000

=

1,42800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 18,43000

=

0,36860

BGW38000

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x 0,23000

=

0,23000

BGD11220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

0,066

x 9,96000

=

0,65736

Subtotal:

1,02926

1,02926

Materials
BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 1,82000

=

1,85640

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

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

2,31536

1,50 %

0,07150

1,85640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,15336
0,00000

1,50 %

0,01544

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

2,90110
0,00000

1,85640

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG31H554

2,31536

DESPESES AUXILIARS
Subtotal:

P-27

A012H000

P-29

FGD1122E

u

2,90110

Rend.: 1,000

2,88

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

€

7,15336

Rend.: 1,000

Unitats

22,46

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu EURO

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 18,43000

=

3,68600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 20,02000

=

4,00400

Subtotal:

Import

7,69000

7,69000

Materials

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

/R x 18,43000

=

0,73720

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 20,02000

=

0,80080

Subtotal:

1,53800

1,53800

Materials
BG31H550

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

1,020

x 1,29000

Subtotal:

=

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000

x 9,96000

=

9,96000

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000

x 4,69000

=

4,69000

Subtotal:

1,31580

1,31580

BGD11220

1,31580

14,65000

14,65000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,11535

0,00 %

22,45535
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20

U

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de lluminària decorativa
de cos circular i dos braços en forma de Y, de foneria
injectada d'alumini i difusor de vidre trempat pla, de
24 W de LED, òptica SA, cct led 3000 k, cri > 70,
IP66, IK10, amb driver regulable 2N, inclòs tots els
treballs i materials necessaris pel seu correcte
funcionament

500,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

500,00000

22,45535
P-32

FHN63M24

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-30

Data: 26/03/19

451,26

FJS5R102

u

€

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000

Unitats

11,20

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 27,52000

=

Subtotal:

6,88000
6,88000

6,88000

Materials
BJS5R100
Unitats

Preu EURO

Parcial

u

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 20,02000

=

10,61060

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350

/R x 18,43000

=

6,45050

Subtotal:

17,06110

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
1,000
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,350

/R x 42,58000

=

Subtotal:

17,06110

14,90300
14,90300

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x 1,61000

=

Subtotal:

14,90300

P-33

FMH1VCA5

U

1,64220

1,64220

1,64220

Altres
BHN63M24

U

Lluminària MERAK SYF de 24 W

1,000

x 417,65000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

417,65000
417,65000

FJ1AI001

U

Legalització de la instal·lació d'enllumenat públic
projectada

U

Partida alçada legalització instal·lació enllumenat

DESPESES AUXILIARS

2,00 %

0,13760

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,19760
0,00000

Rend.: 1,000

Columna telescòpica construida en dos seccions
d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH de 4,0
m d'alçària, anclatge mitjançant placa amb 4 perns
M16x450 mm per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó, porta de registre
de 300x105mm, acabat galvanitzat per immersió en
calent segons EN ISO 1461:1999, inclosa l'execució
de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport, transport de
terres sobrants a l'abocador i instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport.

500,00

381,76

€

€
Unitats

1,000

11,19760

417,65000

Preu EURO

Parcial

Import

x 500,00000
Subtotal:

=

500,00000
500,00000

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra

Altres
PJ1BI001

4,18000

451,25630

Rend.: 1,000

Unitats

4,18000

451,25630
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

4,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BG315330

=

Subtotal:

Maquinària
C1504R00

x 4,18000

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 22,68000

=

5,67000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 20,02000

=

10,61060

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

/R x 18,43000

=

9,76790

500,00000

Subtotal:

26,04850

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 42,58000

=

22,56740

26,04850
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 49,28000

=

26,11840

C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

0,045

/R x 61,32000

=

2,75940
51,44520

Subtotal:

22,28650

C1503300

51,44520

h

Camió grua de 3 t

0,530

/R x 49,01000

=

Subtotal:
BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

x 43,45000

=

43,45000

BG315330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

4,500

x 1,61000

=

7,24500

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

0,438

m3

=

U

Creueta de tub d'acer galvanitzat d'una lluminaria per
a fixacio damunt columna

1,000

x 34,38000

=

34,38000

BG212910

M

Tub rígid de pvc de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

0,500

x 1,46000

=

0,73000

BG22RJ10

M

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

1,000

x 1,87000

=

1,87000

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
làmpades

1,000

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
bipolar de secció 2x2,5 mm2

4,500

BG46E010
BG312300

U
M

BQ1311A2

Columna telescòpica construida en dos seccions
d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH de 4,0
m d'alçària

x 11,36000
x 0,59000

1,000

=

x 1.350,00000 =

25,97530

1.350,00000
1.350,00000

P-35

FQ211112

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'2 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó inclòs

1.350,00000
1.398,26180
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

11,36000

1.398,26180

Rend.: 1,000

94,05

Preu EURO

Parcial

=

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x 19,37000

=

7,74800

A0140000

h

Manobre

0,750

/R x 22,68000

=

17,01000

2,65500
129,27086

x 175,00000

€

Import

Subtotal:
129,27086

24,75800

24,75800

Maquinària
C2001000

h

Martell trencador manual

0,750

/R x 3,26000

=

Subtotal:

175,00000

2,44500
2,44500

2,44500

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

175,00000

0,00 %

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 2 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000

x 60,08000

=

60,08000

D060M0B2

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792

x 80,79385

=

6,39887

381,76456

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de banc de formigó
prefabricat de 200 cm de longitud, 50 cm d'amplada,
45 cm d'alçada de seient i 77,5 cm d'alçada del
rerspatller, color gris granític aspecte llis, amb llistons
de fusta tropical de secció 110x35 mm, tractada amb
Lignus, protector fungicida, insecticida e hidròfug.

BQ211110
175,00000
381,76456
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

1,000

Unitats

Subtotal:

FQ1311A2

25,97530

Ma d'obra

Subtotal:
U

Banc de formigó prefabricat tipus KUBE PLUS color
gris granític aspecte llis, amb llistons de fusta

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Altres
BMH1VCA5

U

27,58086

BHM4E010

25,97530

Altres

Subtotal:
x 62,97000

22,28650

Maquinària

Materials

B064500C

22

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-34

Pàg.:

1.398,26

Subtotal:

€

Unitats

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,530

/R x 22,68000

=

12,02040

A0121000

h

Oficial 1a

0,530

/R x 19,37000

=

10,26610

Import

FR3P2312

m3

66,47887

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

94,05324
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

66,47887

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 5,000

94,05324
17,87

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/03/19

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant jardiner

0,200

/R x 28,32000

=

Subtotal:

Import

Pàg.:

1,13280
1,13280

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845

/R x 57,98000

=

Subtotal:

Subtotal:

1,13280

0,97986
0,97986

19,08000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,3502

/R x 57,98000

=

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,132

/R x 49,01000

=

6,46932

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,290

/R x 36,69000

=

10,64010

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,210

/R x 49,36000

=

10,36560

Subtotal:

0,97986

BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,000

x 15,74000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,74000

15,74000

15,74000

1,50 %

0,01699

0,00 %

17,86965
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,30460

47,77962

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,6912

x 41,45000

=

28,65024

B0111000

m3

Aigua

0,2304

x 1,86000

=

0,42854

Subtotal:

17,86965

29,07878

47,77962

FR45163C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 80 l

Rend.: 1,000

298,10

1,50 %

0,28620

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

96,22460
0,00000

Preu EURO

Parcial

KJS55631

m

Import

Materials
BR45163C

u

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000

x 298,10000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

298,10000

298,10000

0,00 %

Unitats

96,22

Preu EURO

0,350

/R x 28,32000

Parcial
=

€

Parcial

9,91200

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,200

/R x 29,89000

=

5,97800

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

/R x 31,90000

=

3,19000

Import

h

Ajudant muntador

0,034

/R x 23,65000

=

0,80410

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,034

/R x 27,52000

=

0,93568

Subtotal:

1,73978

1,73978

Materials
€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

2,000

x 0,02000

=

0,04000

BJS55630

m

Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

1,020

x 3,34000

=

3,40680

PPA900SS

PA

3,44680

3,44680

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,04349

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,23007
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-40

Ajudant jardiner

Preu EURO

A013M000

298,10000

Ma d'obra
h

5,23

Subtotal:

Unitats
A013P000

Rend.: 1,000

Ma d'obra

298,10000
0,00000

Rend.: 1,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat
10-30cm

298,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR612367

96,22460

€
P-39

Unitats

29,07878

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-38

19,08000

Materials

Materials

P-37

24

Maquinària

Maquinària
C1313330

Data: 26/03/19

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013P000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,23007

€
PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
407,87
LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

P-41

XPAGR001

Data: 26/03/19

Pàg.:

26

ALTRES

€
PARTIDA ALÇADA PEL CONTROL DE QUALITAT A
Rend.: 1,000
284,18
L'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________
P-42

XPA500CQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

PA

€
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
Rend.: 1,000
73,51
GESTIÓ DELS RESIDUS D'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

BHN63M24

U

Lluminària MERAK SYF de 24 W

417,65000

€

BMH1VCA5

U

Columna telescòpica construida en dos seccions d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH de
4,0 m d'alçària

175,00000

€

BQ1311A2

U

Banc de formigó prefabricat tipus KUBE PLUS color gris granític aspecte llis, amb llistons de fusta

1.350,00000

€

PJ1BI001

U

Partida alçada legalització instal·lació enllumenat

500,00000

€

ANNEX N.7
SERVEIS EXISTENTS
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1

INTRODUCCIÓ

Aquest annex recull els serveis existents solꞏlicitats a les companyies responsables dels
subministrament de serveis urbanístics.
Els fulls annexos s’han obtingut per consulta a través de la plataforma ewise.
Al gràfic següent es mostra el plànol guia dels fulls següents, on es recull el resultat de l’inventari
ordenat en 3 fulls per servei, que avarca tot l’àmbit del projecte.

Annex 07 Serveis Existents

El contingut de l’inventari és el següent:

Annex 07 Serveis Existents



Xarxa d’aigua facilitada per AIGÜES DE BARCELONA.



Xarxes de mitja i baixa tensió facilitada per ENDESA



Xarxa de telecomunicacions segons TELEFÒNICA



Xarxa de gas facilitada per NEDGIA

-1-
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AIGUA POTABLE
Annex 07 Serveis Existents
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ANNEX N.9
ENLLUMENAT PÚBLIC

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

1

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és justificar el resultat de l’estudi lumínic del projecte d’urbanització del
Polígon Delimitat per la Modificació Puntual del PGOU del Masnou. Sector 10 llevant – La Colomina
del terme municipal del Masnou,

1. OBJECTE
Per al disseny de la nova xarxa d’enllumenat del Sector, s’han tingut en compte les següents
premisses:


Cal mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de la nit en benefici de les
persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.



S’ha de promoure l’eficiència energètica de la ilꞏluminació exterior. Caldrà instalꞏlar
reguladors de flux en capçalera en els punts de llum a fi de reduir la intensitat lumínica i el
consum. Igualment, caldrà adaptar el disseny de l’enllumenat exterior a les necessitats
pròpies de cada zona, de manera que s’eviti tenir espais excessivament ilꞏluminats.



Annex 09 Enllumenat

Cal evitar la intrusió de llum artificial de la ilꞏluminació exterior en les edificacions
amb la façana en el límit de zona pública. S’haurà de fer un estudi en deteniment de
l’orientació dels punts de llum, comprovant la intrusió del feix de llum en les façanes
existents i, en cas que sigui necessari, controlant-lo mitjançant elements especials, com
poden ser les lames de control.



S’haurà de garantir la durabilitat dels punts de llum. El disseny dels punts de llum haurà
de regir-se pels següents criteris: durabilitat, manteniment, eficiència energètica i estètica.
En aquest sentit, s’evitarà la utilització de balises en les zones verdes, elements sensibles al
vandalisme, així com la colꞏlocació de punts de llum que requereixin d’un manteniment
periòdic en quant a pintat, neteja del reflector, etc., que faci augmentar a la llarga el cost de
la lluminària. Caldrà tenir en compte l’estanquitat de les carcasses i l’autoneteja de les
mateixes, dos factors que minimitzaran el manteniment dels punts de llum.



Caldrà adaptar la tipologia dels punts de llum a la zona a tractar. El disseny de
l’enllumenat s’haurà d’adaptar a la naturalesa de les zones a ilꞏluminar. Així, caldrà
diferenciar entre enllumenat de vial i enllumenat de zones verdes i/o espais tipus plaça,
adaptant els nivells lumínics als requeriments propis de cada un dels àmbits d’estudi.
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En el present document es recull la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de
l’enllumenat proposat pel present projecte. S’inclouen, tant els resultats dels estudis lumínics, com
la tipologia i característiques de les lluminàries emprades. Així mateix, es descriuen els treballs
d’obra civil necessaris per a l’execució de la xarxa d’enllumenat públic del Sector i les
característiques elèctriques de les línies que donaran servei al mateix.
A l’apèndix d’aquest annex es poden consultar tots els estudis que s’han realitzat de forma
completa, així com els resultats obtinguts en el càlcul elèctric de la xarxa que subministrarà el
Sector. Els detalls constructius de les canalitzacions, columnes, lluminàries, etc., poden consultar-se
en els plànols d’enllumenat del document número 2 del present projecte.

ÀMBIT ACTUACIÓ

2. HIPÒTESIS DE PARTIDA
El disseny de la xarxa d’enllumenat haurà de respondre a una intensitat lumínica adequada a cada
una de les zones a estudiar. En aquest sentit, caldrà complir les següents normes:
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’agost.


N.T.E.: IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora.



Recomanacions CIE, Comissió Internacional d’Enllumenat.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del medi
nocturn.



Mapa de Contaminació Lumínica de Catalunya

Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència
Energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.

Pel que respecta a la zona lumínica, segons el Mapa de Contaminació Lumínica de Catalunya,
es classifica els entorns de la trama urbana del carrer Salvador Espriu amb el carrer Torrent de

Per aquest motiu, la zona en la que es desenvolupa el projecte correspon a una E3 (àrea que el
planejament urbanístic la qualifica com a sòl urbà o urbanitzable) i totes les làmpades que
s’empraran en el disseny de l’enllumenat serà de baix consum, concretament amb tecnologia
LED.

Can Gaio com a E3, de protecció alta tal i com es pot observar en la imatge adjunta.
ZONIFICACIÓ URBANÍSTICA

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA
E3

Sector 10 Llevant – La Colomina
Taula 1. Classificació zones lumíniques

Per tal d’establir el nivell lumínic que s’han de complir segons el nou reglament d’enllumenat,
caldrà determinar el tipus de via a estudiar. En aquest sentit, tenim un únic vial en la xarxa viària
de la urbanització:
Segons el Reglament d’Enllumenat, la classificació de vies serà la següent:
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TIPUS DE VIA

VELOCITAT DE TRÀFIC RODAT
(km/h)

A

d’alta velocitat

v>60

B

de moderada velocitat

C

carrils bici

D

de baixa velocitat

E

vies peatonals

CLASSIFICACIÓ

30<v≤60
-5<v≤30
v≤5

Taula 2. Classificació del tipus de via en funció de la velocitat de tràfic rodat
Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D

Tenint en compte que la zona objecte del projecte és una plaça, podem establir la relació
següent:
TIPUS DE VIA

CLASSIFICACIÓ

Plaça

E

Taula 3. Classificació del tipus de via de la urbanització

En base a aquesta classificació, la norma estableix diferents classes d’enllumenat, a partir de la
qual es determinen els nivells lumínics a complir. En la figures següents s’adjunten les taules de
Classes d’enllumenat per a vies tipus E

la norma.

Per tant, el vial objecte d’estudi, es trobaria dins la tipologia de “Alumbrado de Parques y Jardines”
diu que els vials principals, tals com els accessos al parc o jardins, els seus passejos i glorietes,
àreas d’estancia i escales, que estiguin oberts al públic en horari nocturn, tindràn que ilꞏlunmina-se
com les vies tipus (E), per tant li correspont una classe d’enllumenat S4.
Una vegada s’han determinat la situació de projecte i la classe d’enllumenat de la zona d’estudi, cal
determinar el nivell d’ilꞏluminació del vial. E la taula 8 del reglament s’indiquen els nivells
d’ilꞏluminància i uniformitat per a les diferents classes d’enllumenat que s’han determinat, els quals
Classes d’enllumenat per a vies tipus B

es recullen a la taula que s’adjunta a continuació.
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CLASSE
D’ENLLUMENAT
S4

ILꞏLUMINÀNCIA
MITJA (lux)

ILꞏLUMINÀNCIA MINIMA
(lux)

5

1

Taula 4. Característiques lumíniques segons classes d’enllumenat

Cal indicar, però, que els valor que es recull en aquesta taula és un valor executiu, és a dir, mesurat
en calçada una vegada s’han colꞏlocat els punts de llum. Per tant, caldrà tenir en compte les
interferències que poden produir-se per l’arbrat o per d’altres elements de la urbanització.
El disseny final de la xarxa d’enllumenat haurà de donar compliment, en la mesura que sigui
possible, als valors normatius recollits en aquest annex.

Els conductors de potència, seran de coure, de secció igual o superior a 6 mm² i constaran de tres
fases i neutre.
L'aïllament serà de material termoplàstic, per una tensió de servei de 1.000 V.
Juntament amb la xarxa de distribució, discorrerà el cable de comandament de l'encesa restringida.
3.2. Connexions i derivacions
Els empalmes, connexions i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de bornes adequades,
situades dins dels bàculs o columnes de les lluminàries, i a una alçada mínima de 0,3 m damunt del
nivell del terra o en un pericó de registre. Per tant, no es farà cap connexió ni derivació en el tram de
línies.
3.3. Xarxa de terres

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
A efectes d’alimentació i control s’han considerat connectar la nova xarxa d’enllumenat a partir
d’una línia ja existent. S’iniciarà a la lluminària situada en la cantonada del carrer Abat Escarré
amb Salvador Espriu.
La tipologia d’enllumenat projectat, serà amb columna circular de 4.5 m d’alçada, distribuïdes
unilateralment. Es colꞏlocaran lluminàries decorativa mitjançant dos braços en forma de Y, amb
coberta plana i sistema de refrigeració intern en forma de rusc per la refrigeració dels LED’s,
sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla per facilitar la seva neteja i evitar la
radiació UV en els òptiques i equip electrònic, de temperatura de color de 3000 K, IP-66 IK-10,
classe II de protecció elèctrica amb làmpades de LED’s de 24 W

Les columnes, quadre de comandament, i en general els elements metàlꞏlics que poden tenir tensió
i queden a l'abast de la mà, es connectaran a la xarxa de terres, comú per a totes les línies que
parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control, i estarà formada per un conductor nu i
continu de coure de 35 mm² de secció, enterrat al fons de la rasa, amb plaques situades a
distàncies compreses entre 75 i 100 m. S’instalꞏlarà com a mínim, una placa cada 5 bàculs o
columnes, i sempre en el primer i últim suport de cada línia. El conductor, des de cada placa fins a
la xarxa general de presa de terra, serà de coure de 35 mm2.
El conductor de protecció que uneixi cada bàcul o columna, amb l’electrode o amb la xarxa de terra,
serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd – groc, i
secció mínima de 16 mm2 de coure.
Cada llumenera es connectarà al punt de posta a terra del suport, mitjançant un cable unipolar aïllat,

3.1. Introducció

de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd – groc, i secció mínima 2,50 mm2,

La línia elèctrica es projecta soterrada i anirà protegida amb un tub flexible corrugat de polietilè de

de coure.

doble capa, segons UNE EN 50086-2-4, de 90 mm de diàmetre, a una fondària mínima de 60 cm

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o

del nivell del terra, mesurat des de la cota inferior del tub. Als encreuaments de carrers i en general

elements apropiats, que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

als llocs transitats per vehicles es soterraran a 1,00 m de fondària protegides amb un tub de plàstic
de 110 mm. de diàmetre, formigonat a tot el voltant. De conformitat amb el Reglament, s’instalꞏlarà
també un tub de reserva.

La distància entre la presa de terra dels centres de transformació i les preses de terra de la
instalꞏlació de l’enllumenat públic es trobaran separades una distància no inferior a 20 m. En la zona
de separació, els conductors de presa de terra disposaran d’un aïllament 0,6/1 KV.

Es colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat exterior,
situada en la rasa, a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del
tub.
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4. RESULTATS ESTUDI LUMÍNIC
A les pàgines següents es detalla el resultat del càlcul lumínic
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1. CONDICIONS GENERALS
1.1. DOCUMENT DEL PROJECTE
El projecte consta dels següents documents:


Document núm. 1: Memòria i annexos



Document núm. 2: Plànols



Document núm. 3: Plec de condicions



Document núm. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són:


Memòria



Plànols



Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions
Tècniques Particulars)



Amidaments



Quadre de preus núm. 1



Quadre de preus núm. 2



Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos,
els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al
coneixement de l’Administració.
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
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació
que el contractista ha d’adquirir directament 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 alꞏlegar cap modificació de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes als 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 d’esplanació, justificació de preus, etc),
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
1.2. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.
1.3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres,
amb les dades següents:
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on
es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria
del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant
la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel
que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara
endavant LCAP).
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu
de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
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f)

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva
localització immediata.
h) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules
7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a
les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal
compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un
local apropiat com a oficina.

1.4. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment
del contracte.
1.5. INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
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.
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin
oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció d’Obra) ,
per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels damnatges
i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal
objectiu.

1.6. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:


Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària



Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions,
ferramentes, etc.



Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials



Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament



Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.



Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.



Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a
la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes
procedents de l’obra.



Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats



Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors de l’obra



El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció
dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat
del colꞏlegi professional corresponent,.



El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui.



Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris
contractats
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1.7. DIRECCIÓ DE LES OBRES
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància
per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules
4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra,
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.
1.8. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar
amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les
obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que
proposi la direcció tècnica de les obres.
1.9. MODIFICACIONS D’OBRA
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217
de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1.10.

CONTROL D’UNITATS D’OBRA

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia
solꞏlicitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de
funcionament:
1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos
al programa esmentat més amunt.
2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf.
1.11.

MESURES D’ORDRE I SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona
i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista 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 al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys
que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.
1.12.

CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nulꞏles, o en tot
cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit,
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en
projecte.
El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra abans
de l’inici de les obres.
Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica.
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Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota
la informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la
completa complimentació dels informes ambientals d’obra.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra
el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte,
es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de
la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
1.13.

OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.
1.14.

REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà
d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
1.15.

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

El contractista està obligat a instalꞏlar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a
les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà
obligat a instalꞏlar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats
per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instalꞏlar.

1.16.

MATERIALS

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho
aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara
els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc.
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec
seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que
fa a la quantitat com a la qualitat.
Abans de la colꞏlocació de qualsevol material, el contractista presentarà, a solꞏlicitud del director
de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial
i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no
hagi estat aprovada pel director de les obres.
1.17.

DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als
accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions
que rebi de la direcció.
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla
específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. Aquest
pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció
d’Obra abans de l’inici de les obres.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
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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 tal motiu
figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.
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, si li convé al contractista facilitarà
o accelerarà l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara 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 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

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa
suficient per alꞏlegar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut
de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc.,
i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec,
o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a

circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del
contractista.

abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació,
ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent
de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions.
permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en
matèria de medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcelꞏlades,
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les
àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció

1.18.

ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat.
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla
específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells
de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres.
Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància
Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de
l’abocador.
Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la
parcelꞏla i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara
esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada
abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
solꞏlicitant la seva autorització.
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció
d’obra doni la seva conformitat).
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en
matèria de medi ambient.

tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista
la reposició del material extret.
1.19.

PRÉSTECS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur
utilització, seran a càrrec del contractista.
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla
específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de
terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient
a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de
les obres.
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Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d’obra, per tal
que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec.
Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari
de la parcelꞏla i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells
(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada
àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i
Habitatge solꞏlicitant la seva autorització.
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la
responsabilitat dels damnatges causats.
El contractista subministrarà i colꞏlocarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol
moment, llur perfecta visibilitat.
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització
d’explosius.
En cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Programa de Seguiment
Ambiental de l’annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els períodes reproductius i de cria

el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció
d’obra doni la seva conformitat).
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en
matèria de medi ambient.
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi
feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per
alꞏlegar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra
corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, sempre que als
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

(febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de voladures.

1.20.

EXPLOSIUS

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes,
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra.
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria
d’explosius i d’execució de voladures.
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb
estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el Reglament
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març de 1986 per la qual
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest
Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels
serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

1.21.

EXPROPIACIONS, SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec
de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del
projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents.
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 del desenvolupament de les obres, si bé aquests
treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost
o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà
pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director
de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec.
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de
malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o 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 amb el màxim de
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.
El contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades
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de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte
de reclamació.
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns
treballs o s’han de reparar instalꞏlacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a
càrrec del contractista.
1.22.

COLꞏLOCACIÓ DE SERVEIS

Es recorda al contractista que està totalment prohibit colꞏlocar qualsevol tipus de servei dins
l’espai parcelꞏlat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcelꞏlat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15
anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1.23.

EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.
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 dotant-los
de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte.
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte
de reclamació. En cas que l’anterior 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 en l’apartat anterior.
1.24.

INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcelꞏlats, obres
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris
esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran
ser, en cap moment, objecte de reclamació.
1.25.

DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és
factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades,
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que,
en darrer lloc, consideri que cal modificar.
Si el director de l’obra està conforme, solꞏlicitarà de l’empresa i organismes corresponents la
modificació d’aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la
direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas,
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.
1.26.
1.26.1.

RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció,
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instalꞏlacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de
policia.
1.26.2.
Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les
instalꞏlacions auxiliars.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció,
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instalꞏlacions
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees
quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl.
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament
de les obres.
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1.26.3.

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció,
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl.
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament
de les obres.
1.26.4.

Recepció de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres
no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana
i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instalꞏlació d’enllumenat, reg en baixa tensió i
qualsevol altre tipus d’instalꞏlació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària
(projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instalꞏlació, contracte de
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit,
inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1.26.5.

Termini de garantia.

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.).
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat
amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instalꞏlador).

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb
l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1.27.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES

La conservació de l’obra són 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. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres,
hidrosembres, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22
del Plec de Clàusules Administratives Generals.
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà 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, al càlcul de les seves
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les
assegurances que siguin convenients.
1.28.

CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA I LIQUIDACIÓ

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de
les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat,
excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancelꞏlació de la garantia, a la liquidació del
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el
termini de seixanta dies.
1.29.

PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs
drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els
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materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra,
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, normalment o incidentalment,
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions
a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus
figura una advertència a aquest efecte.
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria,
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics;
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.
1.30.

1.32.

1.33.

DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran
d’aplicació les disposicions següents:


Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008)



Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.



Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP.



Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat
per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP.



Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació
d’aquestes obres.



Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria
civil, Institut de la Construcció de Catalunya.



Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions,
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU



NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret

ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte

REVISIÓ DE PREUS

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del
Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu
import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació.
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas,
la fórmula o sistema de revisió aplicable.

PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions 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 “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si
de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà
únicament l’import de les factures.
1.31.

funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus
del contracte.
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.33.
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314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre,
i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.



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.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,



Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.



ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.



Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.



Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.



Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27
de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de
2001.

complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.


Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un
document contractual.



Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris
del Ministerio de Obras Públicas.



Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).



Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre
FOM/3460/2003, de 28 de novembre.



“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E.
Alabern i C. Guilemany (1990).



Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció





Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.



Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.



Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.



Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer.



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.



Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.



Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.



Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976
i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les
seves posteriors modificacions:
-

O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T).

-

O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres
sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm).
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-

O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

-

O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87).
(Derogada per l’O.C. 5/2001).

-

O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàlꞏlics per a formigó armat o
pretesat" (6-8-87).

-

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C.
295/87 T).

-

O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials
amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001).
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-

O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per
l’O.C. 5/2001).

-

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

-

O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

-

O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (233-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

-

O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses
discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada
per l’O.C. 5/2001).

-

O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als
seus materials constituents (30-12-97).

Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.



Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2
“Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de
maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).



Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07,
de 18 de maig.
Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre.



Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004.



Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la
NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”,
la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en
edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes
bàsiques per a les instalꞏlacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de desembre
de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre
de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008.



Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per
a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions
per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de
construcció (RB-90).

10bis/02).



Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.



O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU).

Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.



Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó
armat o pretensat.(setembre de 2007).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a
lligants bituminosos i hidràulics.

-

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions
realitzades per l'O.C. 325/97 T.

-

O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció
d'explanacions i drenatges.

-

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

-

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del
Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a
formigons i acers (BOE, de 6 de març).

-

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza
les modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

-

O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C.

-



Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de
ponts de carretera. (BOE 27/12/07).



-

-

-
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions,
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.



Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre

modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries 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 (BOE
n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).


de 14 de maig de 1990.


Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre
23/12/1975.



Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.



Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l‘aigua de consum humà.



Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats
(aigua, electricitat, telèfon i gas).



Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació
des de 19 de setembre de 2010).



Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.



Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació,
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18
de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que
actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT
14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIERAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de
3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE
de 18 de setembre de 2002).



Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al
DOGC.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).



Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.



Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les
especificacions tècniques dels canelobres metàlꞏlics (bàculs i columnes d’enllumenat
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia,
amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre;
derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex
per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut
a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.



Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia
(Decret de 12 de maig de 1954).



Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions
tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.



Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.



Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).

progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de
15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que
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Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març (BOE n. 304).

afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de
gener.


Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.



Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.



Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març. (BOE n. 306).



Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).



Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de

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 i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb

juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.



Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987.



Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al



La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data
del contracte.



En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.

BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996,
de 2 de febrer.


Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels
capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de
febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07;
Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990,
ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16
d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30
d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V;
Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre
ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII;
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007,
de 30 d’agost, ITC 2.0.02.



Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157,
de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006;

1.34.
1.34.1.

DISPOSICIONS APLICABLES D’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
Legislació de disposició general

D’àmbit comunitari:
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
D’àmbit autonòmic:
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten
els seus annexos
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental, i se n’adapten els annexos.
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.
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1.34.2.

Legislació d’urbanisme i construcció sostenible

D’àmbit comunitari:
Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.
D’àmbit estatal:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.
D’àmbit autonòmic:
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.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
1.34.3.

Legislació de sòls i geologia

D’àmbit comunitari:
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats
de la contaminació.
D’àmbit estatal:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades.
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos
contaminados.
D’àmbit autonòmic:
Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre
normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives.
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres
procedents d’obres de la construcció.
1.34.4.

Legislació del cicle de l’aigua

D’àmbit comunitari:
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats
de la contaminació.

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic
de la Comunitat.
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.
D’àmbit estatal:
Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público
Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas.
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin
de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas.
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico
aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de
suelos contaminados.
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad,
por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de aguas depuradas.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
D’àmbit autonòmic:
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
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Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües
residuals.
Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per
eutrofització potencial en les zones costaneres
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de
Sanejament
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en
matèria d'aigües de Catalunya.
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
D’àmbit autonòmic:
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric
Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció

d'abocament.
Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

de l'Ambient Atmosfèric.
Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció
d'emissions a l'atmosfera
Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de
l’ambient atmosfèric.
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el
Decret 226/2006, de 23 de maig

1.34.5.

Legislació de contaminació atmosfèrica

D’àmbit comunitari:
Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient.
Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de
sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient
Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre
els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient.
Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés
tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra
la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor.
D’àmbit estatal:
Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.
Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono
Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por
el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y
amoniaco (NH3).

1.34.6.

Legislació de contaminació acústica

D’àmbit comunitari:
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
D’àmbit estatal:
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del
ruido
D’àmbit autonòmic:
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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1.34.7.

Legislació de contaminació lluminosa

D’àmbit autonòmic:
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
Decret 82/2005, 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 del medi
nocturn.
1.34.8.

Legislació de contaminació electromagnètica

D’àmbit comunitari:
Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a
camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)
D’àmbit estatal:
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión
de residuos.
1.34.9.

Legislació de residus

D’àmbit comunitari:
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als
residus
D’àmbit estatal:
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.
Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de.
aceites usados
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
Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el
uso de ciertas substancias peligrosas.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero

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.
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.
D’àmbit autonòmic:
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis
usats.
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents
en matèria de residus industrials.
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 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
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 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.
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.
Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
1.34.10.

Legislació de patrimoni cultural

D’àmbit estatal:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
D’àmbit autonòmic:
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.
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Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic
1.34.11.

Legislació de medi natural, vegetació

D’àmbit comunitari:
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i
flora (Directiva Hàbitats).
D’àmbit estatal:
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna
y Flora silvestres.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies
amenazadas.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
D’àmbit autonòmic:
ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada
a Catalunya.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol,
de la Generalitat de Catalunya.
Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i
d'interès local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya.
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).
Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

1.34.12.

Legislació de medi natural, fauna

D’àmbit comunitari:
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres.
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i
flora (Directiva Hàbitats).
Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.
Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).
D’àmbit estatal:
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna
y Flora silvestres.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies
amenazadas.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
D’àmbit autonòmic:
ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a
Catalunya.
ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.
LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
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1.34.13.

Legislació de mobilitat

D’àmbit autonòmic:
Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada.
Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.

Masnou, març de 2019
L’autor del Projecte,

Josep Pinós Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:
Elaboración de hormigón
Elaboración de mortero
Elaboración de pasta de yeso
Riego de plantaciones
Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.
Humectación de bases o subbases
Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la
práctica.
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se
prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera
en la propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores
y su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe
contener ninguna sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las
propiedades del hormigón o a la protección del armado.
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si
no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se
verificará que cumple todas y cada una de las siguientes características:
Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952): >= 5
Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956)
Cemento SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
Otros tipos de cemento: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
Agua para hormigón armado: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Agua para hormigón pretensado: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Hidratos de carbono (UNE 7132): 0
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
Armado: <= 0,4% peso de cemento
En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONES DE CONTROL:
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a
utilizar, o se tienen dudas, se analizará el agua para determinar:
Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)
Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)
Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956)
Contenido de ión CI- (UNE 7178)
Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio
realizar los ensayos anteriores.
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de
hormigón preparado o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en
laboratorios contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE, para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones del artículo 27 de la EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran según las instrucciones de la DF y la norma EHE,
realizándose la toma de muestras según la UNE 83951.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para
el curado.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310500,B0312010.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o
arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una
planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.
Se han considerado los siguientes tipos:
Arena de mármol blanco
Arena para confección de hormigones, de origen:
Arena para confección de hormigones, de origen:
De piedra caliza
De piedra granítica
Arena para la confección de morteros
Arena para relleno de zanjas con tuberías
Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones
CARACTERISTICAS GENERALES:
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El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de
los áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o
que le sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
Clasificación geológica.
Estudio de morfología.
Aplicaciones anteriores.
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un
control demasiado frecuente de los materiales extraídos.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que
establezca explícitamente la DF.
No tendrá margas u otros materiales extraños.
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos
de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores
contempladas a la EHE
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la
EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia
elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural,
cumpliendo una serie de requisitos:
Dimensión mínima permitida = 4 mm
Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
Contenidos máximos de impurezas:
Material cerámico: <= 5% del peso
Partículas ligeras: <= 1% del peso
Asfalto: <= 1% del peso
Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en
el artículo 28 de la EHE.
ARENA DE MARMOL BLANCO:
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol: 0%
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se
utilizan para la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto;
D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1%
en peso
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2)
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE-EN 17441): <= 0,8 en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1):
Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso
Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
Armado: <= 0,4% peso de cemento
En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%
Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté
sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua
>1%: <= 15%
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
Para hormigones de alta resistencia: < 40
Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo, en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el
tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce
la posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el
ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de
álcali carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices
¦
¦Límites ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Árido grueso:
Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
Árido fino:
Árido redondeado: <= 6% en peso
Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u
otra clase específica: <= 6% en peso
Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna
clase específica de exposición: <= 10% en peso
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70
Otros casos: >= 75
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Árido grueso:
Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
Árido fino:
Árido redondeado: <= 6% en peso
Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna
clase específica: <= 10% en peso
Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase
especifica de exposición: <= 16% en peso
Valor azul de metileno((UNE 83130):
Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición:
<= 0,6% en peso
Resto de casos: <= 0,3% en peso
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
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+-------------------------------------------------+
¦ Tamiz
¦ Porcentaje en
¦
Condiciones
¦
¦ UNE 7-050 ¦ peso que pasa
¦
¦
¦
mm
¦ por el tamiz
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
Otras
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
ciones ¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Medida de los gránulos: <= 1/3 del espesor de la junta
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración
física o química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan
darse en el lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías.
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección
facultativa y la justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las
condiciones requeridas para el uso al que se pretende destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del árido
y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas de otro
tipo se almacenarán por separado.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los
siguientes datos:
Identificación del suministrador
Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
Número de serie de la hoja de suministro
Nombre de la cantera
Fecha de la entrega
Nombre del peticionario
Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
Cantidad de árido suministrado
Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos
que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de
cada estado miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. *
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas
nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE
y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
Número de identificación del organismo de certificación
Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
Designación del producto
Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
Fecha de emisión del certificado
Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos
que no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
Naturaleza del material
Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
Presencia de impurezas
Detalles de su procedencia
Otra información que resulte relevante
OPERACIONES DE CONTROL:
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Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de
la EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado
en un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE,
que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con el
artículo 28 de la EHE.
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a
poder ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su
fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguientes para
verificar la conformidad de las especificaciones:
Materia orgánica (UNE-EN 1744-1).
Terrones de arcilla (UNE 7133).
Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE EN 1744-1).
Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1).
Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1).
Ensayo petrográfico
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
Ensayo de identificación por rayos X.
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)
Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es
considera necesario, se tomarán muestras para realizar los ensayos correspondientes.
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante
lavado, cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el
pliego de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el
establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar
nuevas fórmulas de trabajo.
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:
70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases
específicas de exposición
75, en los otros casos
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas
dolomíticas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán
aceptar si el ensayo del azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:
Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <=
0,6% en peso
Resto de casos: <= 0,3% en peso
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se
presenten dudas de la presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo
de rayos X para su detección e identificación: se podrá emplear el árido fino si las
arcillas son del tipo caolinita ó illita, y si las propiedades del hormigón con este
árido son las mismas que las de uno que tenga los mismos componentes pero sin los
finos.

Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias
siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural.

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0332Q10.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos:
Confección de hormigones
Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos
Material para drenajes
Material para pavimentos
Su origen puede ser:
Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural
Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales
Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire
Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones,
provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de
residuos
Los áridos naturales pueden ser:
De piedra granítica
De piedra caliza
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han
considerado son los siguientes:
Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo
Áridos reciclados procedentes de hormigón
Áridos reciclados mixtos
Áridos reciclados prioritariamente naturales
CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de
los áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o
que le sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
Clasificación geológica.
Estudio de morfología.
Aplicaciones anteriores.
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un
control demasiado frecuente de los materiales extraídos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento
aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la
partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la
DF.
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas.
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Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la
EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia
elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural,
cumpliendo una serie de requisitos:
Dimensión mínima permitida = 4 mm
Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
Contenidos máximos de impurezas:
Material cerámico: <= 5% del peso
Partículas ligeras: <= 1% del peso
Asfalto: <= 1% del peso
Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en
el artículo 28 de la EHE.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración
física o química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan
darse en el lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica
superior al 10% en peso.
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones: >= 90% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible: Relleno para drenajes y protección de cubiertas
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos.
Contenido de hormigón: >= 95%
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
Drenajes
Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de
exposición I ó Iib
Protección de cubiertas
Bases y subases de pavimentos
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de
los elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerámica: <= 10% en peso
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero: >= 95% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
Drenajes
Hormigones en masa
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados
procedentes de hormigón.
Uso admisible:
Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:
Para confección de hormigones

Para drenajes
Para pavimentos
Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS
Contenido de silicatos inestables: Nulo
Contenido de compuestos férricos: Nulo
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se
utilizan en la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto;
D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de
hormigón será menor que las siguientes dimensiones:
0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o
entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con
la dirección del hormigonado)
1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme
un ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado)
0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones
siguientes:
Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo
Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del
encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del
grueso mínimo
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor
entre el primer punto y el segundo del párrafo anterior.
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable
en cada caso.
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):
Para gravas calcáreas y graníticas: <= 1,5 en peso
Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales: < 3%
Para áridos reciclados mixtos: < 5%
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
idos naturales <= 1% en peso
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):
Áridos naturales: <= 1% en peso
Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso
Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso
Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso
Otros áridos: <= 0,4% en peso
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 17441):
Áridos naturales: <= 0,8% en peso
Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1):
Hormigón armado o masa con armadura de fisuración: <= 0,05% en masa
Hormigón pretensado: <= 0,03% en masa
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
Armado: <= 0,4% peso de cemento
En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Contenido de pirita u otros sulfatos: 0%
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Contenido de ión Cl-:
Áridos reciclados mixtos: < 0,06%
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos.
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...):
Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos: < 0,5%
Otros áridos: Nulo
Contenido de restos de asfalto:
Árido reciclado mixto o procedente de hormigón: < 0,5%
Otros áridos: Nulo
Reactividad:
Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado
UNE 146-508 EX): Nula
Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2): Nula
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 18%
Absorción de agua:
Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6): < 5%
Áridos reciclados procedentes de hormigón: < 10%
Áridos reciclados mixtos: < 18%
Áridos reciclados prioritariamente naturales: < 5%
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2:
Áridos gruesos naturales: <= 18%
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo, en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el
tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce
la posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el
ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de
álcali carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos
de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores
contempladas a la EHE
GRAVA PARA DRENAJES:
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales, o
del reciclaje de derribos. No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros
materiales extraños.
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado ponderal
acumulado por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición granulométrica será
fijada explícitamente por la DF en función de las características del terreno a
drenar y del sistema de drenaje.
Plasticidad: No plástico
Coeficiente de desgaste (Ensayo 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): > 30
Condiciones generales de filtraje:
F15/d85: < 5
F15/d15: < 5
F50/d50: < 5
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño
superior de la proporción x% del terreno a drenar)
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será:
F60/F10: < 20
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del
agua:
Para tubos perforados: F85/Diámetro del orificio: > 1
Para tubos con juntas abiertas: F85/ Apertura de la junta: > 1,2
Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2
Si se drena por mechinales: F85/ diámetro del mechinal: > 1

Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán
filtros granulares compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al
sistema de evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro respecto a la
siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá
recurrir al empleo de filtros geotextiles
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a
efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la
curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm.
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material
drenante deberá cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la condición:
F15 < 1 mm.
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o limos,
las condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
Medida máxima del árido: Entre 20 mm y 80 mm
Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT111)) sea inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del
árido.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PARA PAVIMENTOS:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PARA DRENAJES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los
siguientes datos:
Identificación del suministrador
Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
Número de serie de la hoja de suministro
Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado
Fecha de la entrega
Nombre del peticionario
Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
Cantidad de árido suministrado
Identificación del lugar de suministro
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El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos
que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de
cada estado miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. *
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas
nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE
y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
Número de identificación del organismo de certificación
Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
Designación del producto
Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
Fecha de emisión del certificado
Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos
que no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
Naturaleza del material
Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
Presencia de impurezas
Detalles de su procedencia
Otra información que resulte relevante
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación
que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE08, si el material se ha de utilizar en la confección de hormigones.
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de
la EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado
en un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE,
que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con el
artículo 28 de la EHE.

La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a
poder ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su
fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguientes para
verificar la conformidad de las especificaciones:
Índice de lajas (UNE-EN 933-3).
Terrones de arcilla (UNE 7133)
Partículas blandas (UNE 7134)
Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)
Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE EN 1744-1).
Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)
Ensayo petrográfico
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-EN
1367-2).
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).
Ensayo de identificación por rayos X.
Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y calidad
correspondiente.
Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o cada
2000 m3 durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación
del material:
Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1)
Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101)
Desgaste de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)
Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos
naturales debe contener:
Clasificación geológica
Estudio de morfología
Aplicaciones anteriores
Ensayos de identificación del material
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el
pliego. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de
las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de
trabajo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA
DRENAJES:
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las
especificaciones indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material
correspondiente en la ejecución del relleno.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
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B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente
divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación,
endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el
agua.
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes
características:
Cementos comunes (CEM)
Cementos de aluminato de calcio (CAC)
Cementos blancos (BL)
Cementos resistentes al agua de mar (MR)
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición.
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos,
de producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo
suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles
especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo
con lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se
utilizarán o comercializarán cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos
partes por millón del peso seco del cemento.
CEMENTOS COMUNES (CEM):
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio.
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la
norma UNE-EN 197-1.
Tipos de cementos:
Cemento Portland: CEM I
Cemento Portland con adiciones: CEM II
Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III
Cemento puzolánico: CEM IV
Cemento compuesto: CEM V
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o
mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los
subtipos pueden ser A, B o C.
Adiciones del clinker pórtland (K):
Escoria de horno alto: S
Humo de sílice: D
Puzolana natural: P
Puzolana natural calcinada: Q
Ceniza volante silícea: V
Ceniza volante calcárea: W
Esquisto calcinado: T
Caliza L: L
Caliza LL: LL

Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo,
subtipo y adiciones:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominación
¦ Designación ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con escoria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con humo de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con puzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con ceniza
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volante
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con esquisto
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinado
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con caliza
¦ CEM II/A-L ¦
¦
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland mixto
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escoria
¦ CEM III/A
¦
¦ de horno alto
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento puzolánico
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A
y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales
además del clinker deberán ser declarados en la designación del cemento.
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo
6 de la norma UNE-EN 197-1.
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos.
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
956/2008 de 6 de junio.
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNEEN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL):
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Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE
80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1
(cementos de albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura.
Índice de blancura (UNE 80117): >= 85
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de
17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos
Reglamentarios (CCRR).
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad que cumplirán los cementos comunes blancos son las mismas que las
especificadas para los cementos comunes en la norma UNE-EN 197-1.
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que
cumplirá el cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las
especificadas para el cemento homólogo en la norma UNE-EN 413-1.
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de
17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos
Reglamentarios (CCRR).
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar
según el tipo, subtipo y adiciones:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominación
¦ Designación ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con escoria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con humo de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con puzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con ceniza
¦
II/A-V
¦
¦ volante
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escoria
¦
III/A
¦
¦ de horno alto
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento puzolánico
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦
V/A
¦
¦
¦
V/B
¦
+------------------------------------------------------+
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas,
físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los
cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 197-1.
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE
80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: de manera que no se alteren sus características.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se
alteren sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:
Clases 22,5 y 32,5: 3 meses

Clases 42,5: 2 meses
Clases 52,5: 1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) Y
CEMENTOS DE CAL (CAC):
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción,
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción:
- Sistema 1+: Declaración de Prestaciones
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente
información:
número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control
de producción
nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
número del certificado CE de conformidad
las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE
Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas
referencia a la norma harmonizada pertinente
designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los
componentes principales) y clase resistente
en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite
superior de pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los
puntos siguientes:
el símbolo o pictograma del marcado CE
en su caso, el número del certificado CE de conformidad
nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o
su representante legal
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los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE
la referencia al número de la norma armonizada correspondiente
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer
también en el albarán o la documentación que acompaña al suministro
En el albarán figurarán los siguientes datos:
número de referencia del pedido
nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
identificación del fabricante y de la empresa de suministro
designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08
cantidad que se suministra
en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE
fecha de suministro
identificación del vehículo que lo transporta
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
En el albarán figurarán los siguientes datos:
número de referencia del pedido
nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
identificación del fabricante y de la empresa de suministro
designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de
6 de junio
contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
la fecha de suministro
identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)
en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE
En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente
información:
nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica
designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción
contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año)
condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:
Inicio y final del fraguado
Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos
OPERACIONES DE CONTROL:
La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias:
Una primera fase de comprobación de la documentación
Una segunda fase de inspección visual del suministro
Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno,
de comprobación del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas
y mecánicas mediante la realización de ensayos de identificación y, si es el caso, de
ensayos complementarios.
Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de
comprobar que la documentación es la requerida. Esta documentación estará comprendida
por:
Albarán o hoja de suministros
Etiquetado
Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificación de
Conformidad del Real Decreto 1313/1988
Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del
fabricante firmado.
Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la
documentación precisa de reconocimiento del distintivo.
En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá someter
el cemento a una inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o
mezclas indeseadas.

La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que
el Responsable así lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases
anteriores o por haber detectado defectos en el uso de cementos de anteriores
remesas.
En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de
la misma designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con lo
establecido en los Anejos 5 y 6 del la RC-08.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se
extraerán tres muestras, una para realizar los ensayos de comprobación de la
composición, la otra para los ensayos físicos, mecánicos y químicos y la otra para
ser conservada preventivamente.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el
etiquetado y la documentación no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la
documentación no esté completa y cuando no se reúnan todos los requisitos
establecidos.
A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso de cementos que presenten
síntomas de meteorización relevante, que contengan cuerpos extraños y que no resulte
homogénea en su aspecto o color.
A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los
criterios establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08.
Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirán
los ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra.
Se aceptará el lote únicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son
satisfactorios.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064300C,B064500C,B064500B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por
dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
Consistencia
Tamaño máximo del árido
Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por
propiedades
Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por
dosificación
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La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o
pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP
para el hormigón pretensado
R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
TM: Tamaño máximo del árido en mm.
A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia
característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado
(contenido de cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido,
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán
especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener
cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de
humo de sílice no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En
estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35%
del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso
del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis
al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma
UNE_EN 450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y
cumplir la UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula
siguiente:
fcm (t) = ßcc(t)·fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de
la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del
tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM
42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM
32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
Hormigones en masa >= 20 N/mm2
Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2

Tipo de cemento:
Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para
usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE
80305)
Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los
resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
Hormigones en masa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad
mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
En todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación
agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
Hormigón en masa: <= 0,65
Hormigón armado: <= 0,65
Hormigón pretensado: <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistencia seca: 0 - 2 cm
Consistencia plástica: 3 - 5 cm
Consistencia blanda: 6 - 9 cm
Consistencia fluida: 10-15 cm
Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo
superfluidificante
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
Armado: <= 0,4% peso de cemento
En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y
al cemento:
Si el agua es standard: < 175 kg/m3
Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
Asiento en el cono de Abrams:
Consistencia seca: Nulo
Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
Consistencia fluida: ± 2 cm
Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS 'IN SITU'
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
<= 32 mm
<= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
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Dosificaciones de amasado:
Contenido de cemento:
Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido):
Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3
Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-----------------------------------------------------------+
¦
Asiento cono
¦
Condiciones
¦
¦
de Abrams(mm)
¦
de uso
¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón vertido en seco
¦
¦
H >= 160
¦ - Hormigón bombeado, sumergido o
¦
¦
¦
vertido bajo agua con tubo tremie ¦
¦
H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo
¦
+-----------------------------------------------------------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS 'IN SITU'
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦
Tamaño
¦ Contenido ¦
¦ máximo del ¦ mínimo de ¦
¦
árido(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
<= 32 mm
<= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:
Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución).
Dicha fórmula incluirá:
La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco.
La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificación de cemento, de agua y, si eventualmente de cada aditivo, referidas a
la amasada.
La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.

La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluido.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será
mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será
inferior al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
Identificación del suministrador
Número de serie de la hoja de suministro
Fecha y hora de entrega
Nombre de la central de hormigón
Identificación del peticionario
Cantidad de hormigón suministrado
Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
Resistencia a la compresión
Tipo de consistencia
Tamaño máximo del árido
Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
Contenido de cemento por m3
Relación agua/cemento
Tipo, clase y marca del cemento
Contenido en adiciones
Contenido en aditivos
Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
Identificación del cemento, aditivos y adiciones
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Designación específica del lugar de suministro
Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas,
procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28
días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede
de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de
la norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo
presión, según UNE EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las
condiciones de suministro.
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de
calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:
Volumen de hormigonado: <= 100 m3
Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de
plantas <= 2
Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de
plantas <= 2
Macizos:
Tiempo de hormigonado <= 1 semana
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del
mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los
valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía
para el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme al artículo 81 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que
se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y
calculando el valor de la resistencia característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros
Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con
luces inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:
Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se
determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28
días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no
se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia

fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de
prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y se
introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de
resistencia.
Control de fabricación y recepción.
Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
Terrones de arcilla (UNE 7133)
Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
Sustancias perjudiciales (EHE)
Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo
granulométrico (UNE EN 933-1).
Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la
temperatura.
Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
Consistencia (UNE 83313)
Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se
tomará de amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por
la mañana y otro por la tarde
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON
ESTRUCTURAL:
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se
comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2
probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:
Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
Otros casos: N >= 3
Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
Otros casos: N >= 4
Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 2
Otros casos: N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra
sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios,
xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas
controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn
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En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un
control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen
por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel
de garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x K2rN
>= fck
donde:
f(x) Función de aceptación
x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
K2 Coeficiente:
Coeficiente:
Número de amasadas:
3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra
o son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en
los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará
si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
Donde: s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará
el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida
dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos
valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real
corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será
el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez
que:
Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad
del suministro
Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA
PAVIMIENTOS:
Interpretación de los ensayos característicos:
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada
a 28 días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se
encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba
con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados
a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación,
repitiéndose los ensayos característicos.
Interpretación de los ensayos de control de resistencia:
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la
exigida. En otro caso:

Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser
inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya
cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en
proporción.
Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los
correspondientes ensayos de información.
Ensayos de información:
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos
cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de
56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se
realizará según la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará
con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la
resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse
tres casos:
Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien
ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del
Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización
al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de
resistencia, expresadas ambas en proporción.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de
las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas
a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del
lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente
dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
2 séries: 0,88
3 séries: 0,91
4 séries: 0,93
5 séries: 0,95
6 séries: 0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados
en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero
colaboran a mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o
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aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría
requerida para un fin concreto.
Se han considerado los siguientes materiales:
Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de las armadura y la
desecación del hormigón estructural durante el vertido.
Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:
Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes
Otros hormigones ejecutados en obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y cementos
comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT, CEM III/C
Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas
machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 % de
árido grueso reciclado, siempre que cumpla con las especificaciones del anejo 15 de
la EHE-08 con respecto a las condiciones físico-mecánicas y a los requisitos
químicos.
Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no
estructural contienen poco cemento.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
El control de los componentes se realizará de acuerdo a los ámbitos 0101, 0521, 0531,
0701 y 1011.
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM=
tamaño máximo del árido.
Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, y es recomendable que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm.
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido.
Se utilizará preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, a menos que la DF
indique lo contrario.
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento.
Clase resistente del cemento: >= 32,5
Contenido de cemento: >= 150 kg/m3
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistencia seca: 0 - 2 cm
Consistencia plástica: 3 - 5 cm
Consistencia blanda: 6 - 9 cm
Tolerancias:
Asiento en el cono de Abrams:
Consistencia seca: Nulo
Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
Tolerancias respecto de la dosificación:
Contenido de cemento, en peso: ± 3%
Contenido de áridos, en peso: ± 3%
Contenido de agua: ± 3%
Contenido de aditivos: ± 5%
Contenido de adiciones: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
Identificación del suministrador
Número de serie de la hoja de suministro
Nombre de la central de hormigón
Identificación del peticionario
Fecha y hora de entrega
Cantidad de hormigón suministrado
Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando el tipo (HL
para hormigones de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la resistencia a
compresión o la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño máximo del
árido.
Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información:
Tipo y contenido de cemento
Relación agua cemento
Contenido en adiciones, en su caso
Tipo y cantidad de aditivos
Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados
Identificación del lugar de suministro
Identificación del camión que transporta el hormigón
Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Aprobación de la dosificación presentada por el contratista
Control de las condiciones de suministro.
Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se va a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el pliego de
condiciones.
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará
el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida
dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos
valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
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B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250,B0710150.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.
Se han considerado los siguientes tipos:
Mortero adhesivo
Mortero sintético de resinas epoxi
Mortero refractario
Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras
Mortero de albañileria
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos,
que al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y
hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado
poroso.
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico
para resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos
refractarios en hornos, hogares, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado
una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en
exterior o interior.
Se han considerado los siguientes tipos:
Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y
aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso.
Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en
dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para
su uso.
Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, puede
presentarse en forma de uno o más componentes.
Se han considerado las siguientes clases en función de las características
adicionales:
1: Normal
2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales)
F: Fraguado rápido
T: Con deslizamiento reducido
E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y
adhesivos en dispersión mejorados).
ADHESIVO CEMENTOSO (C):
Características de los adhesivos de fraguado normal:
Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)

Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:
Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)
Características especiales:
Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 1
N/mm2
Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):
Características fundamentales:
Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)
Características especiales:
Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):
Características fundamentales:
Adherencia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Características especiales:
Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla
de áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una
resina y un endurecedor.
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y
la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación
será aprobada por la DF.
Tamaño máximo del árido: <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero
Tamaño mínimo del árido: >= 0,16 mm
Proporción árido/resina (en peso) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTERO POLIMERICO:
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de
sílice y fibras de poliamida, de alta resistencia mecánica, que se utiliza para la
reparación y regularización de elementos de hormigón.
Granulometría: 0 - 2 mm
Resistencia a compresión a 28 días : 5 - 6 kN/m2
Resistencia a flexotracción a 28 días : 90 - 120 kg/m2
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y adiciones
o aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, muros
pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.
Se han considerado los siguientes tipos:
Mortero para uso corriente (G), sin características especiales
Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido
menor e igual al valor que figura especificado
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Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y
seco), es inferior o igual al valor que figura especificado.
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a
compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2.
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los
componentes de la mezcla, en volumen o en peso.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el
fabricante, ensayadas según la norma correspondiente:
Características de los morteros frescos:
Tiempo de utilización (EN 1015-9)
Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos
Características de los morteros endurecidos:
Resistencia a compresión (EN 1015-11)
Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)
Absorción de agua (EN 1015-18)
Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10)
Conductividad térmica (EN 1745)
Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las
disposiciones válidas)
Características adicionales para los morteros ligeros:
Densidad (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:
Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm
Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)
Reacción frente al fuego:
Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%: Clase A1
Material con contenido de materia orgánica > 1,0%: Clase según UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con
el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones
iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento:
Mortero adhesivo: 1 año
Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: 6 meses
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2:
Morteros para albañilería.
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADHESIVOS PARA BALDOSAS
CERÁMICAS:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos para la construcción:
- Sistema 3: Declaración de Prestaciones

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
Nombre del producto
Marca del fabricante y lugar de origen
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento
Referencia a la norma UNE-EN 12004
Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Instrucciones de uso:
Proporciones de mezcla
Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla
hasta el momento en que esta lista para su uso
Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después
de elaborar la mezcla
Modo de aplicación
Tiempo abierto
Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación
Ámbito de aplicación
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO DE ALBAÑILERÍA:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya
composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de
obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación):
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que
se fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las
proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de receta):
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
Referencia a la norma UNE-EN 998-2
Nombre del fabricante
Código o fecha de fabricación
Tipo de mortero
Tiempo de utilización
Contenido en cloruros
Contenido en aire
Proporción de los componentes (morteros prescritos)
Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión
Resistencia de unión (adhesión)
Absorción de agua
Permeabilidad al vapor de agua
Densidad
Conductividad térmica
Durabilidad
Tamaño máximo del árido
Tiempo abierto o tiempo de corrección
Reacción frente al fuego
Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓN,
REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
En el envase figurarán los datos siguientes:
Nombre del fabricante o marca comercial
Instrucciones de utilización
Composición y características del mortero
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:
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Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de
calidad del fabricante, según las exigencias del pliego de condiciones.
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se
comprobará la consistencia del mortero mediante el método establecido en la UNE EN
1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de
obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS
DE ALBAÑILERIA:
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de
garantía del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las
especificaciones de proyecto:
Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote.
Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el
coeficiente de seguridad del elemento correspondiente. Se aceptará el lote si este
coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B96514C0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una
sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los siguientes tipos:
Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura
principal y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
Recto
Curvo
Recto con rigola
Para vados
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o
achaflanadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier
muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.

En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.
Espesor de la capa vista: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo
hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
Clase 4 (marcado I): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones
de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano,
>= 4 mm, <= 10 mm
Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes
rectos:
Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta
para el uso
Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a
la abrasión y la resistencia a la flexión
Referencia a la norma UNE-EN 1340
Identificación del producto
Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el
embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha de producción
Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta
para el uso
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Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a
la abrasión y la resistencia a la flexión
Referencia a la norma UNE-EN 1340
En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel
o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de
reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la
Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los
requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE,
modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de
circulación de peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN
1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340).
Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada
una, para realizar los siguientes ensayos:
Resistencia a flexión (UNE-EN 1340).
Absorción de agua (UNE-EN 1340).
Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNE-EN
12390-3).
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida
en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La
DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad
del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de
la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad
del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán
las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el
control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan
observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada
una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en
las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar
contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo
lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9FA - LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9FA2471.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior.
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier
muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con
diferentes tipos en su estructura principal y en su capa superficial.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.
Espesor de la capa vista: >= 4 mm
BALDOSAS:
Longitud: <= 1 m
Relación entre la longitud total y el espesor: > 4
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones
de la norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
Desviación del espesor respecto del espesor nominal:
Clase 1 (marcado N): ± 3 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza: <= 3
mm
Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales
superiores a 300 mm):
Clase 1 (marcado J):
Longitud <= 850 mm: 5 mm
Longitud > 850 mm: 8 mm
Clase 2 (marcado K):
Longitud <= 850 mm: 3 mm
Longitud > 850 mm: 6 mm
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Clase 3 (marcado L):
Longitud <= 850 mm: 2 mm
Longitud > 850 mm: 4 mm
Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de
dimensión máxima superior a 300 mm):
Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
Convexidad máxima: 1,5 mm
Concavidad máxima: 1 mm
Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
Convexidad máxima: 2 mm
Concavidad máxima: 1,5 mm
Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
Convexidad máxima: 2,5 mm
Concavidad máxima: 1,5 mm
ispositivo de medida de 800 mm de longitud:
Convexidad máxima: 4 mm
Concavidad máxima: 2,5 mm
ADOQUINES:
Dimensión horizontal de cualquier sección transversal a 50 mm del borde: >= 50 mm
Relación entre la longitud total y el espesor: <= 4
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones
de la norma UNE-EN 1338 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
Adoquines de espesor < 100 mm: ± 2 mm
Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 3 mm
Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
Adoquines de espesor < 100 mm: ± 2 mm
Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 3 mm
Desviación del espesor respecto del espesor nominal:
Adoquines de espesor < 100 mm: ± 3 mm
Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 4 mm
Diferencia entre dos medidas del espesor de una misma pieza: <= 3 mm
Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales
superiores a 300 mm):
Clase 1 (marcado J): 5 mm
Clase 2 (marcado K): 3 mm
Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de
dimensión máxima superior a 300 mm):
Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
Convexidad máxima: 1,5 mm
Concavidad máxima: 1 mm
Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
Convexidad máxima: 2 mm
Concavidad máxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADOQUINES:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
BALDOSAS:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel
o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de
reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la
Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los
requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE,
modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de
circulación de peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con
anterioridad a dicha fecha
Identificación del produto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 para las
baldosas y UNE-EN 1338 para los adoquines:
Dimensiones nominales
Resistencia climática
Resistencia a la flexión
Resistencia al desgaste por abrasión
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
Carga de rotura
Comportamiento frente al fuego
Conductividad térmica
Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el caso de las baldosas y a la UNE- EN 1338 en
el caso de los adoquines
Identificación del producto
Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañado de
la siguiente información:
Nombre o marca identificativa del fabricante
Dirección registrada del fabricante
Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
El número de la norma:
EN 1339 para las baldosas
EN 1338 para los adoquines
El tipo de producto y el uso o usos previstos
Información sobre las características/mandatos a declarar
Para los productos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal:
Resistencia a la rotura
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
Durabilidad
Para los productos destinados a uso interior de solería
Reacción al fuego
Resistencia a la rotura
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
Durabilidad
Conductividad térmica (cuando proceda)
Para productos destinados a cubiertas:
Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
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BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK21495.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Arquetas prefabricadas de hormigón armado vibrado, no pretensado para el registro de
canalizaciones de servicio.
Se han considerado los siguientes elementos:
Arquetas tipo DF para instalaciones de telefonía
Arquetas tipo HF para instalaciones de telefonía
Arquetas tipo MF para instalaciones de telefonía
CONDICIONES GENERALES:
La forma y dimensiones de las arquetas serán las definidas por la compañía
suministradora.
Llevará dos anclajes situados en dos superficies opuestas, con el fin de facilitar la
manipulación del elemento, estos anclajes resistirán los esfuerzos debidos al peso y
manipulación de la arqueta.
Incorporará dos soportes para la fijación de poleas para el tendido de cables,
situados en las paredes transversales. Estarán centrados y debajo de las ventanas de
entrada de conductos.
Incorporará los soportes necesarios para la instalación y fijación de los conductos,
en el interior de la arqueta.
Llevará un cerco metálico como remate de la parte superior.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo
de acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los
procedimientos siguientes:
Con un dispositivo de acerrojamiento
Con suficiente masa superficial
Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta
con herramientas de uso normal.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación
con el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o
reja, así como su apertura.
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las
aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas
por un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
Clases B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
Clase A 15: >= 25 N/mm2

Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
ARQUETAS TIPO DF:
En el centro de la solera tendrá un sumidero de 20x20 cm de lado y 10 cm de
profundidad. En el borde superior del sumidero deberá llevar un marco constituido por
angulares de 40x4 cm anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. Sobre
dicho marco se apoyará la rejilla del sumidero.
La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el sumidero.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que
cambien de dirección en la arqueta. En este segundo caso, el número de pares de
cables no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para calibre 0,51, 150 para
calibre 0,64 y 100 para calibre 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará
dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme.
Dar acceso a un pedestal de armarios de interconexión.
Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a
acometidas o grupos de ellas.
El número de empalmes de la arqueta es de cuatro.
ARQUETAS TIPO HF:
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZHEB0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y
materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
Fundición gris
Fundición dúctil
Acero
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del
tránsito.
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal
y/o de vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las
siguientes clases:
Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y
ciclistas.
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Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de
estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del
bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m
sobre la acera.
Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de
aeropuertos, muelles, etc.).
Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de
aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para
ser utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material,
estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá
ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo
de acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los
procedimientos siguientes:
Con un dispositivo de acerrojamiento
Con suficiente masa superficial
Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta
con herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación
con el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o
reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del
apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo
contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900
debe ser como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las
rejillas de la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se
ajustará a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación.
En general, tendrán un diámetro mínimo de 600 mm.
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y
cierre cumplirá las siguientes especificaciones:
Uno o dos elementos:
Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
Tres o más elementos:
Holgura del conjunto: <= 15 mm
Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
Dimensiones: ± 1 mm
Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos
deben cumplir las siguientes condiciones:

Superficie de ventilación:
Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a
cota de paso
Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
Ranuras:
Longitud: <= 170 mm
Ancho:
Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
Agujeros:
Diámetro:
Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al
elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados,
ni otros defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las
aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas
por un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
El espesor mínimo de fundición o de acero:
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
Clases B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la
norma UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la
norma UNE-EN 1563).
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo
de residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de
arena, gotas frías, etc.).
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin
zonas de fundición blanca.
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180
N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes
indicaciones:
El código de la norma UNE EN 124
La clase según la norma UNE EN 124
El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
Referencia, marca o certificación si la tiene
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente
certificado de calidad del fabricante.
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y
en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG212910.

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de
sobrepassar els 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
Nom del fabricant
Marca d'identificació dels productes
El marcatge ha de ser llegible
Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
Control de la documentació tècnica subministrada
Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
Assaigs:
Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja
sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
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BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22RJ10,BG22TH10.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
Tubos de PVC corrugados
Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior
Tubos de material libre de halógenos
Tubos de polipropileno
Tubos de polietileno
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno.
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan
dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios.
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros.
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante.
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En rollos.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Estarán marcados con:
Nombre del fabricante
Marca de identificación de los productos
El marcaje será legible
Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes:
Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y verificar la
adecuación a los requisitos del proyecto.
Control de la documentación técnica suministrada.
Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento (altura,
distancias, capacidad).
Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos.
Ensayos:
Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1

Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460
Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Se realizarán los ensayos en la recepción de los materiales, verificando todo el
trazado de la instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo de cada medida
instalado en la obra sea rígido, flexible o enterrado.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN
CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la
partida.
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
En cada suministro:
Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de unión.
Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albarán o etiquetas).
Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
Comprobación dimensional (3 muestras).
Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los siguientes ensayos
(UNE EN 50086-1):
Resistencia a compresión
Impacto
Ensayo de curvado
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia al calor
Grado de protección
Resistencia al ataque químico
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida
en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La
DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad
del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE EN
50086-1 y UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de procedimiento de cada ensayo
concreto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE PVC
PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra correctamente referenciados y
acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante.
Se rechazarán los suministros que no superen las condiciones de la inspección visual
o las comprobaciones geométricas.
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de identificación según la norma UNE EN
50086-1 y UNE EN 50086-2-4.
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BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG312300,BG315330,BG31H550.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones
en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV
y de tipo unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar con neutro y pentapolar.
Se han considerado los siguientes tipos de cables:
Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de
designación UNE RV 0,6/1 kV.
Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de
polietileno reticulado y cubierta de material libre de halógenos a base de
poliolefina, de baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1K
(AS) 0,6/1 kV.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011
y 21-022.
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie. Será resistente a la abrasión.
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al aislante.
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una única cubierta) será
razonablemente cilíndrica.
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie.
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor.
Los colores válidos para el aislante son (UNE 21089-1):
Cables unipolares:
Como conductor de fase: Negro, marrón o gris
Como conductor neutro: Azul
Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde
Cables bipolares: Azul y marrón
Cables tripolares:
Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Azul, Tierra: Listado de
amarillo y verde
Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris
Cables tetrapolares:
Cables con conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Tierra: Listado de
amarillo y verde
Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul
Cables pentapolares: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul, Tierra: Listado de
amarillo y verde
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Sección (mm2)¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Espesor
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Espesor de la cubierta: Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura del aislante en servicio normal: <= 90°C
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx): <= 250°C
Tensión máxima admisible (c.a.):
Entre conductores aislados: <= 1 kV
Entre conductores aislados y tierra: <= 0,6 kV
Tolerancias:
Espesor del aislante (UNE_HD 603): >= valor especificado - (0,1 mm + 10% del valor
especificado)
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-6031.
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1.
Será de color negro y llevará impresa una franja longitudinal de color para la
identificación de la sección de los colores de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-6031.
La cubierta será de una mezcla de material termoplástico, sin halógenos, del tipo Z1,
y cumplirá las especificaciones de la norma UNE 21123-4.
Será de color verde y llevará impresa una franja longitudinal de color para la
identificación de la sección de los colores de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En bobinas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
Nombre del fabricante o marca comercial
Tipo de conductor
Sección nominal
Las dos últimas cifras del año de fabricación.
Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm.
OPERACIONES DE CONTROL:
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Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Solicitar del fabricante los certificados y homologaciones de los conductores y
protocolos de pruebas.
Control de la documentación técnica suministrada.
Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los proyecto
Control final de identificación
Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados de acuerdo
al que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de los mismos.
Ensayos:
En la relación siguiente se especifican los controles a efectuar en la recepción de
conductores de cobre o aluminio y las normas aplicables en cada caso:
Rigidez dieléctrica (REBT)
Resistencia de aislamiento (REBT)
Resistencia eléctrica de los conductores (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
Control dimensional (Documentación del fabricante)
Extinción de llama (UNE-EN 50266)
Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123)
Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
En la siguiente relación se especifica el número de controles a efectuar. Los ensayos
especificados (*) serán exigibles según criterio de la DF cuando las exigencias del
lugar lo determine y las características de los conductores correspondan al ensayo
especificado.
Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabricante)
Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al fabricante)
Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabricante)
Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo por tipo
(*) (exigido a recepción)
Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo por tipo
(*) (exigido a recepción)
Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1
ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)
Por tipo se entiende aquellos conductores con características iguales.
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los realizados por el fabricante siempre
que haya una supervisión por parte de la DF o empresa especializada.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Para la realización de los ensayos, se escogerá aleatoriamente una bovina del lote de
entrega, a excepción de los ensayos de rutina que se realizarán en todas las bobinas.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Se realizará un control extensivo de la partida objeto de de control y según criterio
de la DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que la compone.

CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro.
Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En bobinas o tambores.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de
los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes
datos:
Material, sección, longitud y peso del conductor
Nombre del fabricante o marca comercial
Fecha de fabricación
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y
homologaciones de los materiales.
Control de la documentación técnica suministrada.
Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo especificado
en el proyecto.
Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros.
Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT- 018 del
REBT.
Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento de tierras.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra inferiores
a los indicados en el REBT.
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en proyecto, se
actuará según criterio de la DF.

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de
hasta 240 mm2 de sección.
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BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG46E010.

- Intensitat nominal
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui
obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.
Ha de poder incorporar indicador de fusió.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Resistència a la calor: Ha de complir
Resistència mecànica: Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que
subjectin el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els
conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible,
ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a
la seva fixació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta
BT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats
segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs
fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
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BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ
CATÒDICA
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ
BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD11220.

BGW38000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure
que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
Llargària: ± 3 mm
Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat
en Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà
segons criteri de la DF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus
VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de
coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de
coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1
m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de
conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A
TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de conexión a
tierra.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material y sus características serán adecuadas para picas de conexión a tierra o
para placas de conexión a tierra, y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad y
buen funcionamiento.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
Material
Tipo
Diámetro u otras dimensiones
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos
solares.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje
de una pica de conexión a tierra, o de una placa de conexión a tierra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hay normativa de obligado cumplimiento.

S'han considerat els tipus d'acoblament següents:
- Amb platina
- Amb brida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, protegit amb galvanitzat per inmersió
en calent, o per emprimació antioxidant.
PROTECCIÓ PER GALVANITZAT:
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la
UNE-EN 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme tota la superfície
de la peça. No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions ni qualsevol altre tipus de
defecte superficial apreciable amb una inspecció visual.
ACOBLAMENT AMB PLATINA:
Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja.
Acoblament amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina.
ACOBLAMENT AMB BRIDA:
L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó d'acer roscat i tractat.
Diàmetre de l'acoblament:
+--------------------------------+
¦Tipus
¦ Brida ¦Platina ¦
¦--------------¦--------¦--------¦
¦Diàmetre (mm) ¦ 45-90 ¦ 190
¦
+--------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM4 - CREUETES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM4E010.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM3000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular.
S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents:
- Protecció per galvanitzat
- Protecció amb emprimació antioxidant

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parte proporcional de accesorios para montar luminarias, carriles de soporte para
luminarias, proyectores, elementos de control, regulación o encendido de
instalaciones de iluminación.
CARACTERISTICAS GENERALES:
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El material, la calidad, las dimensiones, etc. serán adecuadas para las luminarias,
y no harán disminuir las características propias del conjunto de la instalación en
ninguna de sus aplicaciones.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
Material
Tipo
Dimensiones en cm
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos
solares.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una
luminaria.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hay normativa de obligado cumplimiento.

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no
se deformen y en lugares protegidos de impactos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Recepción del certificado de garantía del fabricante.
Inspección visual del material en su recepción.
Comprobaciones geométricas y de dimensiones.
Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condiciones
indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía correspondiente.

BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQ2 - PAPERERES
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE
AMBIENTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ211110.
BR3P2310.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y
soporte de tubo.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordeada en la parte superior
y plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de
los soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de la
papelera y de un cierre para su bloqueo.
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de
anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo.
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio
superior.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Altura: 50 cm
Tipo de acero: S235JR
Espesor de la plancha metálica: 1 mm
Espesor de la plancha perforada: 1 mm
Tolerancias:
Dimensiones: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: Embaladas.

ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol els següents documents:
- “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova
de jardineria” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, de Setembre
2012
- “Gestió de l’arbrat viari de Barcelona” Ajuntament de Barcelona 2011
- “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les
àrees de joc infantil” Segona revisió 2012, 30/01/2012, Ajuntament de Barcelona

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
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- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació
tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica
europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les
condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BR3P2310.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo.
Se han considerado los siguientes tipos:
Tierra vegetal
Tierra ácida
Tierra volcánica
Corteza de pino
Acolchado para hidrosiembra
TIERRA VEGETAL:
Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas.
La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y
con un alto contenido de materia orgánica.
La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con
incorporación de abonos orgánicos.
Medida de los materiales pétreos: <= 20 mm
Medida de los terrones:
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Tierra vegetal cribada: <= 16 mm
Tierra vegetal no cribada: <= 40 mm
Composición granulométrica:
Arena: 50 - 75%
Limo y arcilla: < 30%
Cal: < 10%
Materia orgánica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composición química:
Nitrógeno: 1/1000
Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 6 <= pH <= 7,5
TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA:
Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas.
Composición granulométrica:
Arena: 50 - 75%
Limo y arcilla: < 30%
Cal: < 10%
Materia orgánica: > 4%
Composición química:
Nitrógeno: 1/1000
Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 5 <= pH <= 6,5
TIERRA VOLCANICA:
Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de vertedero.
Granulometría: 4 - 16 mm
Cal: < 10%
Densidad aparente seca: 680 kg/m3
CORTEZA DE PINO:
Corteza de pino triturada y completamente fermentada.
Cal: < 10%
pH: 6
Densidad aparente seca: 230 kg/m3
ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:
Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa desfibrada, paja de cereal
triturada y papel reciclado.
No afectará a la germinación y posterior desarrollo de las semillas.
Tamaño máximo: 25 mm
Composición:
Celulosa desfibrada: 40%
Paja de cereal: 50%
Papel reciclado: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO:
Suministro: En sacos o a granel.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:
Suministro: En balas empaquetadas.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En los sacos figurarán los siguientes datos:

Identificación del producto
Nombre del fabricante o marca comercial
Peso neto
OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación
tal y como se indica en las especificaciones.
Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y
si es el caso, de los documentos acreditativos de la disposición de la etiqueta
ecológica europea.
Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una
frecuencia de 10.000 m3, se realizarán los ensayos correspondientes al análisis
estándar de tierra vegetal, con la determinación de:
Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua.
Análisis del PH (en H2O 1:2,5).
Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama.
Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad).
Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P,
K, Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8,
según MOA III
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados
del certificado de garantía correspondiente. Los productos a utilizar se ajustarán a
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones técnicas.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060M0B2.

F2194JE2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y
aditivos, en su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83313):
Consistencia seca: 0 - 2 cm
Consistencia plástica: 3 - 5 cm
Consistencia blanda: 6 - 9 cm
Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relación agua-cemento: <= 0,65
Contenido de cemento: <= 400 kg/m3
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de
edificación debe cumplir:
Cenizas volantes: <= 35% peso de cemento
Humo de sílice: <= 10% peso de cemento
Tolerancias:
Asiento en el cono de Abrams:
Consistencia seca: Nula
Consistencia plástica o blanda: ± 10 mm
Consistencia fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'UTILITZACIÓ I D'UTILITZACIÓ
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará
entre 5°C y 40°C.
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí.
Se utilizará antes del inicio del fraguado.
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación
del hormigón, no puede ser superior a una hora y media.
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h.
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón.
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el
cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua.
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se
añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera.
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que
resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han
de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F22113L2,F221C473.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
Neteja i esbrossada del terreny
Excavació per a caixa de paviment
Excavació per a rebaix
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s'han de conservar
Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió
simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100
MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència
de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per
a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació
i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents,
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el
sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
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S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa
terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha
de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 100 mm
Nivells: + 10 mm, - 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a
fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i
extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2225433,F222142B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per
dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de
la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en
el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
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La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotarla.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de
serveis.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
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F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227T00F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
Sòl de rasa
Esplanada
Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2285M00,F2285D0F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària
amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
Rebliment i piconatge de rasa amb terres
Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
Execució del rebliment
Humectació o dessecació, en cas necessari
Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens:
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a
la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst
d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no
ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys
a la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys,
cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent,
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a
l'admissible.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ
(ASTM D 30-17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a màxim.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm
dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de
materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al
replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb
un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes
corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu
de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també
qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 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.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu
de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també
qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 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.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365G11.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o
eliminació.
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.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
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.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col·locació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
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 d'un material flexible.
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.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 15 mm
Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
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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.
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.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
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.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

F96 - VORADES
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F96514C5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
Vorades de planxa d'acer galvanitzat
Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la base
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
Replanteig
Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per
damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre
el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%

Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària
indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la
vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3
dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les
peces de vorada o de rigola.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F5E4GA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada
de ciment
Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Compactació i col·locació de les peces
Rejuntat de les peces amb morter
Neteja, protecció del morter i cura
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
En la col·locació de llambordins 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
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
Comprovació del nivell de la base de formigó
Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del
suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni
amb d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 12 mm
Replanteig: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el
que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a
la subbase o al llit de sorra.
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.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
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.
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.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
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.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal
de millorar l'adherència.
El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en
tota la superfície.
El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes
posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb
Paviments exteriors:
Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

la DT, amb deducció de
els criteris següents:

les vores, sense que
conformen la unitat.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK262B7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de
sorra.
Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit
de grava, i reblert lateral amb terres.
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet 'in situ':
Preparació del llit amb sorra compactada
Col·locació de la solera de maons calats
Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de
tubs, etc.
Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó o de la grava de la solera
Formació de forats per a connexionat tubs
Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres
Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels maons de la solera

Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas
de tubs.
Formació de forats per a connexionat dels tubs
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Aplomat de les parets: ± 5 mm
Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit
i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu
robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/m
Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme,
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
Aplomat de les parets: ± 10 mm
Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
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inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les
condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

FDKZHEB4.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació de la superfície de recolzament
Col·locació del morter d'anivellament
Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
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.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

FG22TH1K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
Tubs de PVC corrugats
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
Tubs de material lliure d'halògens
Tubs de polipropilè
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Tubs col·locats encastats
Tubs col·locats sota paviment
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Tubs col·locats sobre sostremort
Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del traçat del tub
L'estesa, fixació o col·locació del tub
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què
s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4:
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a
terra.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG31H554.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV.
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S'han considerat els tipus següents:
Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE),
UNE 21030
Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21123-2
Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers
termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Col·locat superficialment
Col·locat en tub
Col·locat en canal o safata
Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió,
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir
després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
Sense transit rodat: >= 4 m
Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada
al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han
de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament
subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà
un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal
d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a
subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en
combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m
per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer,
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes
dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del
conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en
treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments
ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre
es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els
canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable.
El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors
que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans
al conductor.
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al
projecte
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
Verificar l'ús adequat dels codis de colors
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin
sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG380902.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Muntat superficialment
En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'estesa i empalmament
Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids,
o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim
mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors,
interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé
mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb
terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable
en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l
de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERI 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 com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de
posada a terra.
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que
s'arribi a obtenir la resistència adequada.
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Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FGD1122E.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització
periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió,
soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet
de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de
ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim
de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de
posada a terra.
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que
s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHN6 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHN63M24.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de la unitat d'obra
Muntatge, fixació i anivellament
Connexionat i col·locació de les làmpades
Comprovació del funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts
de connexió.
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs
i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que
necessitin manteniment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la
col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la
instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb
diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
FQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ1311A2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
Bancs de fusta
Bancs metàl·lics
Bancs de pedra artificial
Bancs de pedra natural
Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
Ancorats amb daus de formigó
Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
Recolzats sobre el paviment
Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar
protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
Alçària del seient: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i
40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
Replanteig de la ubicació.
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR - JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
FR3P2312.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ARTICLE ÚNIC
FQ211112.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Formigonament dels daus d'ancoratge
Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 20 mm
Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i
40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
Replanteig de la ubicació.

Es d’aplicació en aquest capítol els següents documents:
- “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova
de jardineria” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, de Setembre
2012
- “Gestió de l’arbrat viari de Barcelona” Ajuntament de Barcelona 2011
- “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les
àrees de joc infantil” Tercera revisió 2014, 15/10/2014, Ajuntament de Barcelona

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3A - INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per al condicionament del sòl amb adobs minerals.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs sòlids de fons d'alliberament ràpid
- Adobs sòlids de fons d'alliberament lent
- Adobs d'alliberament lent o molt lent a base de polímers orgànics hidroabsorbents,
fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació i estesa d'adob amb mitjans mecànics o amb mitjans manuals segons indiqui
la unitat d'obra
CONDICIONS GENERALS:
La formulació del adob ha serà la que determini la DF en funció de les
característiques del terreny, el tipus de plantacions i l'època de realització de les
feines.
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb
la proporció indicades a la DT.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'estendre l'adob la DF ha de donar la seva aprovació.
La DF, en cada cas, ha de triar la forma d'aplicació més correcte per tal d'evitar el
deteriorament del producte aplicat.
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les
feines de condicionament físic del terreny.
L'aplicació de l'adob s'ha de fer amb el terra lleugerament humit.
S'ha de fer el repartiment amb passades creuades i de forma uniforme a tota la
superfície.
Després d'haver adobat el terreny s'ha de llaurar el terreny i s'ha de regar.
Aquestes operacions no estan incloses a la unitat d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou les feines de llaurat ni reg necessàries.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris
per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense
produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del
terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de
la seva estesa.
Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
FRF - REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FR3P2312.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
Terra vegetal
Escorça de pi
Torba rossa
Sorra
Grava de pedrera
Grava de riu
Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aportació del material corrector
Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb
el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria
orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni
llavors de males herbes.

Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de
camió cisterna.
S'han considerat els tipus següents:
- De superfícies: gespa, prat o planta entapissant
- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície
o punts per regar
- Reg de les espècies vegetals
- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres
CONDICIONS GENERALS:
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.
L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics adients com a
aigua de reg.
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació,
han de seguir les especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per
la DF, d'acord amb l'època de l'any, les condicions metereològiques i les espècies
vegetals.
REG D'ARBRAT:
Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta
l'arbre quedi a capacitat de camp.
REG D'ARBUSTS I PLANTES:

Plec_Condicions Tècniques

54

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICAICÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT – LA COLOMINA

Tota la superfície ha de quedar regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense
regar.
REG DE GESPA I PRATS:
La quantitat d'aigua aportada serà la necessària per col·locar el sòl a capacitat de
camp i per mantenir les plantes en bon estat vegetatiu.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres
del matí.
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per
evitar l'arrossegament de la terra o de les llavors.
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la
plantació.
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a
la plantació.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservació dels espais verds. Manteniment de palmeres.
* NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.
* NTJ 14D:2001 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservació dels espais verds. Manteniment de Plantacions arbustives.
* NTJ 14G:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i
conservació dels espais verds. Manteniment de gespes no esportives i prats.

REG D'ARBRAT:
El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament
d'arbres, especialment dels joves.
REG DE PALMERES:
S'ha de regar abans que el sòl estigui completament sec.
No s'ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l'estípit, sinó que
s'ha de procurar que la zona de reg sigui més àmplia a fi que la palmera disposi de
més quantitat d'aigua per tal de poder espaiar més els regs.
Els regs han de ser abundants i periòdics, però han d'evitar l'entollament.
REG D'ARBUSTS I PLANTES:
S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties
o que es puguin malmetre els vegetals.
Desprès del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les
que ho requereixin.
REG DE GESPA I PRATS:
No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi
de reg.
REG DE GESPA:
En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia.
L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument,
preferentment en forma de pluja fina.
S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua.
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.
En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc
abundants, i en el cas de gespa consolidada poden ser més abundants i menys
freqüents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUPERFÍCIES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CLOTS DE REG:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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B - MATERIALS
BQ1 - BANCS
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL

Masnou, març de 2019
L’autor del Projecte,

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ1311A2.

Josep Pinós Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Banco prefabricado de aspecto parecido a la piedra natural, obtenido por un proceso
de moldeo de una mezcla de cemento, áridos seleccionados y, eventualmente, aditivos
y/o colorantes, para ir anclado a la pared.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá la cara plana y las aristas rectas.
No presentará manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales.
Las armaduras de refuerzo no aparecerán vistas en ninguna de las caras.
Tolerancias:
Dimensiones: ± 4 mm
Flecha de las aristas: ± 0,1%
Planeidad: ± 2 mm
Abarquillamientos: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: Embalados.
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Recepción del certificado de garantía del fabricante.
Inspección visual del material en su recepción.
Comprobaciones geométricas y de dimensiones.
Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condiciones
indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía correspondiente.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

Data: 26/03/19
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS
6

PRESSUPOST 20190325
DESBROÇ I MOVIMENT DE TERRES

Data: 26/03/19

Paviment existent

-43,000

Pàg.:

0,150

-6,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

F22113L2
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

T

2

Solar

760,000

760,000 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

-43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

F221C473

m3

1

01
02

F96514C5

m

717,000
Num.

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte inclòs part proporcional de roca, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador

Text

PRESSUPOST 20190325
PAVIMENTACIÓ

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

1

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

294,000

0,150

44,100 C#*D#*E#*F#

Paviment existent

-43,000

0,150

-6,450 C#*D#*E#*F#

2

F9365G11
Num.

m2

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

m3

Espai pavimentació

294,000

294,000 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

-43,000 C#*D#*E#*F#

Text

Tipus

1

Rasa enllumenat

T

2

Vorera carrer Abat Escarré

3

Vorera carrer Salvador Espriu

3

F931201L

m3

m2

Text

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2

Solar

760,000

760,000 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

-43,000 C#*D#*E#*F#

4

Paviment nou

-251,000

-251,000 C#*D#*E#*F#

F2R350AA
Num.

m3

Text

1

Solar

3

Paviment existent

4

Text

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,150

0,375 C#*D#*E#*F#

12,000

0,150

1,800 C#*D#*E#*F#
2,175

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

Espai pavimentació

294,000

0,200

58,800 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

0,200

-8,600 C#*D#*E#*F#

[F]

F9J12P40
Num.

m2

Text

[C]

[D]

760,000

0,200

152,000 C#*D#*E#*F#

-43,000

0,200

-8,600 C#*D#*E#*F#

294,000

0,150

44,100 C#*D#*E#*F#

50,200

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

T
Espai pavimentació

294,000

294,000 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

-43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

F9H11232
Num.
1

Euro

TOTAL Fórmula

2

TOTAL Fórmula

T
Espai pavimentació

4

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

466,000

T

2

5

2,500

T

TOTAL AMIDAMENT
5

[D]

251,000
1

Num.

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

F2241010

45,000

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

T

2

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

37,650

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Espai pavimentació

F227T00F

[E]

45,000 C#*D#*E#*F#

T

3

Num.

[D]

45,000

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
3

[C]

T

2
Num.

181,050

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

1

2

Text

t

251,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

Euro
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Data: 26/03/19

Pàg.:

2

Espai pavimentació

294,000

0,050

2,450

36,015 C#*D#*E#*F#

3

Paviment existent

-43,000

0,050

2,450

-5,268 C#*D#*E#*F#

4

Rasa enllumenat

5

Vorera carrer Abat Escarré

6

Vorera carrer Salvador Espriu

F9H1123X
Num.

U

2,500

0,400

0,050

2,450

0,123 C#*D#*E#*F#

12,000

0,400

0,050

2,450

0,588 C#*D#*E#*F#

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Obra
Capítol

01
03

Num.

m2

5
TOTAL Fórmula

1

Rasa enllumenat

T

2

Vorera carrer Abat Escarré

3

Vorera carrer Salvador Espriu

1,000

Num.

6

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tipus

Rasa enllumenat

T

2

Vorera carrer Abat Escarré

3

Vorera carrer Salvador Espriu

2,500

0,400

1,000 C#*D#*E#*F#

12,000

0,400

4,800 C#*D#*E#*F#

2,500

0,400

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

0,400

0,300

1,440 C#*D#*E#*F#

3

Zona de nova construcció

30,000

0,400

0,300

3,600 C#*D#*E#*F#

F2285D0F

F222142B

Num.
1
2

m3

Text

Zona de nova construcció

[C]

[D]

[E]

F2285M00

m3

5,340

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Vorera carrer Abat Escarré

2,500

0,400

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

2

Vorera carrer Salvador Espriu

12,000

0,400

0,400

1,920 C#*D#*E#*F#

3

Zona de nova construcció

30,000

0,400

0,400

4,800 C#*D#*E#*F#

FMH1VCA5

2

U

Text

[F]

0,400

0,700

0,700 C#*D#*E#*F#

12,000

0,400

0,700

3,360 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

4,060

2

Tipus

0,400

0,700

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

Zona de nova construcció

3,000

8

U

Text

TOTAL Fórmula

8,400 C#*D#*E#*F#

Subministrament i muntatge de lluminària decorativa de cos circular i dos braços en forma de Y, de foneria
injectada d'alumini i difusor de vidre trempat pla, de 24 W de LED, òptica SA, cct led 3000 k, cri > 70, IP66, IK10,
amb driver regulable 2N, inclòs tots els treballs i materials necessaris pel seu correcte funcionament
Tipus

Zona de nova construcció

m

Text

[C]

[D]

[E]

9

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

1

Vorera carrer Abat Escarré

2
3

3,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

Vorera carrer Salvador Espriu

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

Zona de nova construcció

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Euro

[F]

3,000

Tipus

8,400

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

3,000

T

FG22TH1K

Num.

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

T
30,000

Columna telescòpica construida en dos seccions d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH de 4,0 m
d'alçària, anclatge mitjançant placa amb 4 perns M16x450 mm per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre
dau de formigó, porta de registre de 300x105mm, acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO
1461:1999, inclosa l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, transport de terres sobrants a l'abocador i instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport.

T

FHN63M24

Num.

TOTAL Fórmula

2,500

[C]

7,120

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

1

1

TOTAL AMIDAMENT
4

Text

1

Excavació de rasa en terreny compacta inclòs part proporcional de roca per a pas d'instal·lacons de 40 cm
d'amplària i 70cm de fondària, realitzada amb retroexcavadora i martell trencador, amb càrrega directa sobre
camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador
Tipus

Rasa enllumenat

m3

4

TOTAL Fórmula

12,000

5,800

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

Vorera carrer Salvador Espriu

TOTAL Fórmula

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de fondària, en
terreny compacta, realitzada amb retroexcavadora, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador

Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
m3

[D]

Vorera carrer Abat Escarré

Demolició de paviment de formigo de peces de 40x20 cm col·locats sobre formigó, d'entre 15 a 20 cm de gruix i
fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

2

Num.

PRESSUPOST 20190325
ENLLUMENAT PÚBLIC

Text

F2225433

Tipus

1

Num.

2

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2194JE2

Num.

Data: 26/03/19

31,458

Transport a obra de l'equip d'estesa i compactació per a mescels bituminoses

1

1

AMIDAMENTS

T

TOTAL AMIDAMENT
6

3

FG31H554

m

44,500

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

Euro
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AMIDAMENTS
Num.
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Data: 26/03/19

Text

Tipus

1

Vorera carrer Abat Escarré

2
3

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

10

2,500 C#*D#*E#*F#

Vorera carrer Salvador Espriu

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

Zona de nova construcció

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

FG380902
Num.

m

Text

Tipus

Vorera carrer Abat Escarré

2
3

1

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

Zona de nova construcció

u

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Tipus

TOTAL Fórmula

3,000

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

u

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre, de planxa pintada d'2 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó inclòs

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol

1

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

[C]

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Tipus

[C]

Text

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

1

[C]

[D]

150,000

0,150

2,000

[D]

[E]

[F]

2

D0000034
Num.

TOTAL Fórmula

1

m2

[D]

[E]

Text

3

Tipus

Espai zona verda

FR45163C

[C]

[D]

1,000

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

1

[C]

[D]

FR612367

Num.

PRESSUPOST 20190325
MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT
MOBILIARI URBÀ

1

Euro

[E]

[F]

4,000

1,000

Text

u

TOTAL Fórmula

150,000

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

01
04
01

[F]

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

150,000 C#*D#*E#*F#

T

2

22,500

150,000

u

TOTAL Fórmula

22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.
[F]

[F]

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium perenne, 45% de Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina,
5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Legalització de la instal·lació d'enllumenat públic projectada

Text

m3

PRESSUPOST 20190325
MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT
ENJARDINAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

U

01
04
02

FR3P2312
Num.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1

Obra
Capítol
Subcapítol

[D]

TOTAL AMIDAMENT

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[C]

44,500

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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

Text

FJ1AI001

Tipus

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

Text

FDKZHEB4

6

Subministrament i col·locació de banc de formigó prefabricat de 200 cm de longitud, 50 cm d'amplada, 45 cm
d'alçada de seient i 77,5 cm d'alçada del rerspatller, color gris granític aspecte llis, amb llistons de fusta tropical
de secció 110x35 mm, tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida e hidròfug.

Text

FQ211112

Zona de nova construcció

1

14

2

Num.

u

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

12,000

1

13

U

1

Vorera carrer Salvador Espriu

FDK262B7
Num.

Num.

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

FQ1311A2

2,500

FGD1122E

Data: 26/03/19

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment inclòs piqueta en cada fanal.

1

Num.

1

44,500

TOTAL AMIDAMENT
11

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

2,500

TOTAL AMIDAMENT

5

4,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
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AMIDAMENTS

Data: 26/03/19

Pàg.:

7

AMIDAMENTS

Data: 26/03/19

2

TOTAL AMIDAMENT
5

F9A1201F
Num.
1

m3

60,000

0,400

Tipus

Espai zona verda

[C]

[D]

466,000

0,150

[E]

0,400

9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
[F]

6

TOTAL Fórmula

69,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDG52557
Num.

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Text

Tipus

1

69,900

12,750

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

01
04
03

PRESSUPOST 20190325
MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT
XARXA DE REG

7

FFB14655

Num.

1

F219FBC0
Num.

m

Text

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

7,000

[E]

[F]

F2194XE1
Num.

m2

Text

1

[C]

[D]

7,000

0,600

[E]

[F]

8

FJS5R102

Num.

m2

Text

1

[D]

[E]

2,000

0,600

2,000

9

F2225433

Num.

m3

Text

Tipus

[C]

75,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

m

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

Text

Tipus

1

Obra
Capítol

2,400

[D]

[E]

1

9,000

0,500

0,700

3,150 C#*D#*E#*F#

2

60,000

0,400

0,400

9,600 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

m3

[C]

[D]

4,000

3,000

[E]

[C]

[D]

[E]

9,000

0,500

0,700

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000

1

01
05

XPAGR001

PA

PRESSUPOST 20190325
PARTIDES ALÇADES

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D'OBRA

TOTAL Fórmula

2

PPA900SS

PA

[F]

3

XPA500CQ

PA

1,000

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE

12,750

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

[C]

F2285D0F

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

5

75,000

1,000

TOTAL Fórmula

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de fondària, en
terreny compacta, realitzada amb retroexcavadora, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador
Tipus

Text

KJS55631

TOTAL Fórmula

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

[F]

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

4,200

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

4,200 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

u

1

Num.

F2194JE1

[C]

75,000

14,000

TOTAL AMIDAMENT
3

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

Text

1

Num.

2

7,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

8

4,000

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Text

Pàg.:

1,000

PARTIDA ALÇADA PEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

3,150 C#*D#*E#*F#

Euro

Euro

QUADRE DE PREUS N.1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

D0000034

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/19

Pàg.:

1

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium perenne, 45% de Festuca arundinacea,
25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

1,31

F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

18,61

€

P-3

F2194JE2

m2

Demolició de paviment de formigo de peces de 40x20 cm col·locats sobre formigó, d'entre 15
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

18,44

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

15,54

P-4

F2194XE1

m2

F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

5,74

€

P-6

F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

0,61

€

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte inclòs part proporcional de roca,
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador, amb càrrega directa sobre camió,
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment
de l'abocador
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

5,23

Excavació de rasa en terreny compacta inclòs part proporcional de roca per a pas
d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de fondària, realitzada amb retroexcavadora i
martell trencador, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador
(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

6,84

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i
70cm de fondària, en terreny compacta, realitzada amb retroexcavadora, amb càrrega directa
sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador
(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

9,49

P-7

P-8

P-9

F221C473

F222142B

F2225433

m3

m3

m3

2

F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

1,95

€

P-11

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

1,52

€

P-12

F2285D0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)

20,07

€

P-13

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

43,71

€

P-14

F2R350AA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
(SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

7,02

€

P-15

F931201L

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

29,70

€

P-16

F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

83,69

€

P-17

F96514C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

23,66

€

P-18

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

29,69

€

P-19

F9H11232

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

65,14

€

P-20

F9H1123X

U

Transport a obra de l'equip d'estesa i compactació per a mescels bituminoses
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

1.251,77

€

€

P-5

Pàg.:

P-10
€

P-2

Data: 26/03/19

€

€

€
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Data: 26/03/19
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Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-21

F9J12P40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

0,45

€

P-31

FJ1AI001

U

Legalització de la instal·lació d'enllumenat públic projectada
(CINC-CENTS EUROS)

P-22

FDG52557

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

11,33

€

P-32

FJS5R102

u

P-23

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

66,89

€

P-33

FMH1VCA5

P-24

FDKZHEB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

81,22

€

P-25

FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

6,97

€
P-34

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

2,90

P-26

P-27

P-28

FG22TH1K

FG31H554

FG380902

m

m

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
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

2,88

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment inclòs piqueta
en cada fanal.
(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

7,15

Data: 26/03/19

Pàg.:

4

500,00

€

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó
(ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

11,20

€

U

Columna telescòpica construida en dos seccions d'acer estructural tubular EN10219
S235JRH de 4,0 m d'alçària, anclatge mitjançant placa amb 4 perns M16x450 mm per anar
muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó, porta de registre de 300x105mm,
acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, inclosa l'execució de
la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport,
transport de terres sobrants a l'abocador i instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport.
(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

381,76

€

FQ1311A2

U

Subministrament i col·locació de banc de formigó prefabricat de 200 cm de longitud, 50 cm
d'amplada, 45 cm d'alçada de seient i 77,5 cm d'alçada del rerspatller, color gris granític
aspecte llis, amb llistons de fusta tropical de secció 110x35 mm, tractada amb Lignus,
protector fungicida, insecticida e hidròfug.
(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

1.398,26

€

P-35

FQ211112

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre, de planxa pintada d'2 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó inclòs
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

94,05

€

P-36

FR3P2312

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

17,87

€

P-37

FR45163C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

298,10

€

P-38

FR612367

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió
(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

96,22

€

P-39

KJS55631

m

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

5,23

€

€

€

€

P-29

FGD1122E

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
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

22,46

€

P-30

FHN63M24

U

Subministrament i muntatge de lluminària decorativa de cos circular i dos braços en forma de
Y, de foneria injectada d'alumini i difusor de vidre trempat pla, de 24 W de LED, òptica SA,
cct led 3000 k, cri > 70, IP66, IK10, amb driver regulable 2N, inclòs tots els treballs i materials
necessaris pel seu correcte funcionament
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

451,26

€
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Data: 26/03/19

Pàg.:

5

P-40

PPA900SS

PA

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

407,87

€

P-41

XPA500CQ

PA

PARTIDA ALÇADA PEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

284,18

€

P-42

XPAGR001

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D'OBRA
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

73,51

€

Masnou, març de 2019
L´autor del projecte

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

D0000034

F2194JE1

F2194JE2

F2194XE1

F219FBC0

F22113L2

F221C473

m2

m2

m2

m2

m

m2

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/03/19

Pàg.:

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium perenne, 45% de Festuca arundinacea,
25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactilon, 10% Trifolium repens

1,31

Altres conceptes

1,31000

€

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,61

€

Altres conceptes

18,61000

€

Demolició de paviment de formigo de peces de 40x20 cm col·locats sobre formigó, d'entre 15
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,44

€

P-9

P-10

P-11

F222142B

F2225433

F2241010

F227T00F

m3

m3

m2

m2

2

Altres conceptes

1,52000

€

P-12

P-13

F2285D0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

20,07

€

Altres conceptes

20,07000

€

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

43,71

€

B0310500

t

34,20000
9,51000

€
€

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

7,02

€

Altres conceptes

7,02000

€

29,70

€

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

Altres conceptes

18,44000

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,54

€

Altres conceptes

15,54000

€

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,74

€

Altres conceptes

5,74000

€

B0111000

m3

Aigua

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

0,61

€

B0372000

m3

Tot-u artificial

Altres conceptes

0,61000

€

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte inclòs part proporcional de roca,
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador, amb càrrega directa sobre camió,
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment
de l'abocador

5,23

€

P-14

P-15

5,23000

€

Excavació de rasa en terreny compacta inclòs part proporcional de roca per a pas
d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de fondària, realitzada amb retroexcavadora i
martell trencador, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador

6,84

€

Altres conceptes

6,84000

€

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i
70cm de fondària, en terreny compacta, realitzada amb retroexcavadora, amb càrrega directa
sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador

9,49

€

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

F2R350AA

F931201L

m3

m3

P-16

P-18

Altres conceptes

9,49000

€

Altres conceptes

1,95
1,95000

€
€

1,52

€

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

0,09300

€

20,26300
9,34400

€
€

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,69

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

71,22150
12,46850

€
€

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,66

€

Altres conceptes
F9365G11

m3

B064300C

Altres conceptes

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Data: 26/03/19

€

P-17

P-8

Pàg.:

1

F96514C5

m3

m

B96514C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20

4,29450

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,07398

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti
Altres conceptes

2,86308
16,42844

€
€

29,69

€

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-19

F9H11232

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

21,78100

€

0,09300
7,81600

€
€

65,14

€

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
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B9H11232

t

Data: 26/03/19

3

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
Altres conceptes

60,26000
4,88000

€
€

1.251,77
1.251,77000

€
€

0,45

€

BGW38000

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,23000

€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip
Altres conceptes

0,28000
0,17000

€
€

BGD11220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de

0,65736

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,33

€

1,42800
4,83464

€
€

22,46

€

F9H1123X

U

Transport a obra de l'equip d'estesa i compactació per a mescels bituminoses
Altres conceptes

P-21

F9J12P40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

P-22

P-23

FDG52557

kg

m

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

6,34200

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

4,47678
0,51122

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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

66,89

€

u

BG31H550

P-28

P-30

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio

16,48000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a
Altres conceptes

3,74844
46,66156

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

81,22

€

FG380902

m

m

FGD1122E

u

FDKZHEB4

u

P-31

P-25

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZHEB0

u

FFB14655

m

0,20405

€

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p
Altres conceptes

60,78000
20,23595

€
€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,97

€

P-26

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri

0,92400

€

BFB14600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr

0,31620

€

BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
Altres conceptes

0,02000
5,70980

€
€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,90

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

1,85640
1,04360

€
€

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

2,88

€

FG22TH1K

BG22TH10

P-27

FG31H554

m

m

m

4

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF
Altres conceptes

1,31580
1,56420

€
€

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment inclòs piqueta
en cada fanal.

7,15

€

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
u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

4,69000

€

BGD11220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de
Altres conceptes

9,96000
7,81000

€
€

Subministrament i muntatge de lluminària decorativa de cos circular i dos braços en forma de
Y, de foneria injectada d'alumini i difusor de vidre trempat pla, de 24 W de LED, òptica SA,
cct led 3000 k, cri > 70, IP66, IK10, amb driver regulable 2N, inclòs tots els treballs i materials
necessaris pel seu correcte funcionament

451,26

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

1,64220
449,61780

€
€

Legalització de la instal·lació d'enllumenat públic projectada

500,00
500,00000

€
€

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

11,20

€

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m
Altres conceptes

4,18000
7,02000

€
€

Columna telescòpica construida en dos seccions d'acer estructural tubular EN10219
S235JRH de 4,0 m d'alçària, anclatge mitjançant placa amb 4 perns M16x450 mm per anar
muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó, porta de registre de 300x105mm,
acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, inclosa l'execució de
la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport,
transport de terres sobrants a l'abocador i instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport.

381,76

€

FHN63M24

U

FJ1AI001

m

U

Altres conceptes
P-32

FJS5R102

u

BJS5R100

P-33
BFWB1405

Pàg.:

BGYD1000

BG315330
P-24

Data: 26/03/19

Altres conceptes
P-29

BG22TL10

FDK262B7
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Pàg.:

P-20

B0552470
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FMH1VCA5

u

U

BG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades

11,36000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

27,58086

€

BHM4E010

U

Creueta de tub d'acer galvanitzat d'una lluminaria per a fixacio damunt columna

34,38000

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

43,45000

€
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P-34

P-35

P-36

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

1,87000

€

BG312300

M

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2

2,65500

€

BG315330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

7,24500

€

BG212910

M

Tub rígid de pvc de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a
Altres conceptes

0,73000
252,48914

€
€

Subministrament i col·locació de banc de formigó prefabricat de 200 cm de longitud, 50 cm
d'amplada, 45 cm d'alçada de seient i 77,5 cm d'alçada del rerspatller, color gris granític
aspecte llis, amb llistons de fusta tropical de secció 110x35 mm, tractada amb Lignus,
protector fungicida, insecticida e hidròfug.

1.398,26

€

Altres conceptes

1.398,26000

€

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre, de planxa pintada d'2 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó inclòs

94,05

€

FQ1311A2

FQ211112

U

u

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 2 mm, amb bas
Altres conceptes

60,08000
33,97000

€
€

FR3P2312

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

17,87

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d
Altres conceptes

15,74000
2,13000

€
€

298,10

€

298,10000
0,00000

€
€

96,22

€

FR45163C

m3

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
u

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

FR612367

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de

28,65024

€

B0111000

m3

Aigua

0,42854
67,14122

€
€

5,23

€

Altres conceptes

P-40

KJS55631

m

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-41

P-42

XPA500CQ

XPAGR001

PA

PA

BJS55630

m

Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, a

3,40680

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,04000
1,78320

€
€

PPA900SS

PA

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
Sense descomposició

407,87
407,87000

€
€

Data: 26/03/19

PARTIDA ALÇADA PEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA

Pàg.:

6

Sense descomposició

284,18
284,18000

€
€

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D'OBRA
Sense descomposició

73,51
73,51000

€
€

Masnou, març de 2019
L´autor del projecte

BQ211110

Altres conceptes

P-39

5

M

BR45163C

P-38

Pàg.:

BG22RJ10

BR3P2310

P-37

Data: 26/03/19
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PRESSUPOST

Data: 26/03/19

Obra

01

Pressupost 20190325

Capítol

01

DESBROÇ I MOVIMENT DE TERRES

Pàg.:

1

1 F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

0,61

717,000

437,37

2 F221C473

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte inclòs part
proporcional de roca, realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador, amb càrrega directa sobre camió, transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i manteniment de
l'abocador (P - 7)

5,23

37,650

196,91

3 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 11)

1,52

251,000

4 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 10)

1,95

466,000

908,70

5 F2R350AA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)

7,02

181,050

1.270,97

TOTAL

Capítol

01.01
01

Pressupost 20190325

Capítol

02

PAVIMENTACIÓ

1 F96514C5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 17)

23,66

45,000

1.064,70

Data: 26/03/19

Pàg.:

2

3 F222142B

m3

Excavació de rasa en terreny compacta inclòs part proporcional de
roca per a pas d'instal·lacons de 40 cm d'amplària i 70cm de fondària,
realitzada amb retroexcavadora i martell trencador, amb càrrega
directa sobre camió, transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament, temps d'espera i manteniment de l'abocador (P - 8)

6,84

8,400

57,46

4 F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(P - 13)

43,71

5,340

233,41

5 F2285D0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P
- 12)

20,07

7,120

142,90

6 FMH1VCA5

U

Columna telescòpica construida en dos seccions d'acer estructural
tubular EN10219 S235JRH de 4,0 m d'alçària, anclatge mitjançant
placa amb 4 perns M16x450 mm per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó, porta de registre de 300x105mm,
acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999,
inclosa l'execució de la cimentació, gruament, anivellament,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, transport de
terres sobrants a l'abocador i instal·lació elèctrica completa de l'interior
del suport. (P - 33)

381,76

3,000

1.145,28

7 FHN63M24

U

Subministrament i muntatge de lluminària decorativa de cos circular i
dos braços en forma de Y, de foneria injectada d'alumini i difusor de
vidre trempat pla, de 24 W de LED, òptica SA, cct led 3000 k, cri > 70,
IP66, IK10, amb driver regulable 2N, inclòs tots els treballs i materials
necessaris pel seu correcte funcionament (P - 30)

451,26

3,000

1.353,78

8 FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 26)

2,90

44,500

129,05

9 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 (P - 27)

2,88

44,500

128,16

10 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment inclòs piqueta en cada fanal. (P - 28)

7,15

44,500

318,18

381,52

3.195,47

Obra

PRESSUPOST

2 F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,69

2,175

182,03

11 FGD1122E

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 (P - 29)

22,46

3,000

67,38

3 F931201L

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 15)

29,70

50,200

1.490,94

12 FDK262B7

u

66,89

2,000

133,78

4 F9J12P40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)

0,45

251,000

112,95

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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 (P - 23)

5 F9H11232

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 19)

65,14

31,458

2.049,17

13 FDKZHEB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 24)

81,22

2,000

162,44

6 F9H1123X

U

Transport a obra de l'equip d'estesa i compactació per a mescels
bituminoses (P - 20)

1.251,77

1,000

1.251,77

14 FJ1AI001

U

Legalització de la instal·lació d'enllumenat públic projectada (P - 31)

500,00

1,000

500,00

TOTAL
TOTAL

Capítol

01.02

Capítol

01.03

4.517,30

6.151,56
Obra

01

Pressupost 20190325

Obra

01

Pressupost 20190325

Capítol

04

MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT

Capítol

03

ENLLUMENAT PÚBLIC

Subcapítol

01

MOBILIARI URBÀ

1 F2194JE2

m2

Demolició de paviment de formigo de peces de 40x20 cm col·locats
sobre formigó, d'entre 15 a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

18,44

5,800

106,95

2 F2225433

m3

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de
40 cm d'amplària i 70cm de fondària, en terreny compacta, realitzada
amb retroexcavadora, amb càrrega directa sobre camió, transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador (P - 9)

9,49

4,060

38,53

euros

1 FQ1311A2

U

Subministrament i col·locació de banc de formigó prefabricat de 200
cm de longitud, 50 cm d'amplada, 45 cm d'alçada de seient i 77,5 cm
d'alçada del rerspatller, color gris granític aspecte llis, amb llistons de
fusta tropical de secció 110x35 mm, tractada amb Lignus, protector
fungicida, insecticida e hidròfug. (P - 34)

1.398,26

2,000

2.796,52

2 FQ211112

u

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre, de planxa pintada d'2 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada

94,05

1,000

94,05
euros
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Data: 26/03/19

Pàg.:

3

amb dau de formigó inclòs (P - 35)
TOTAL

Subcapítol

01.04.01

2.890,57

Obra

01

Pressupost 20190325

Capítol

04

MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT

Subcapítol

02

ENJARDINAMENT

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 36)

17,87

22,500

402,08

2 D0000034

m2

Hidrosembra prat amb plantació de 15% de Lolium perenne, 45% de
Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactilon, 10%
Trifolium repens (P - 1)

1,31

150,000

196,50

3 FR45163C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l (P - 37)

298,10

4,000

1.192,40

4 FR612367

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 38)

96,22

4,000

384,88

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 18)

29,69

TOTAL

m3

Subcapítol

01.04.02

Pàg.:

4

u

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 32)

11,20

1,000

11,20

9 KJS55631

m

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16
mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm,
soterrat 10-30cm (P - 39)

5,23

12,000

62,76

Subcapítol

01.04.03

1.243,20

Obra

01

Pressupost 20190325

Capítol

05

PARTIDES ALÇADES

1 XPAGR001

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS D'OBRA (P - 42)

2 PPA900SS

PA

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA (P - 40)

3 XPA500CQ

PA

PARTIDA ALÇADA PEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA (P - 41)

TOTAL

69,900

Data: 26/03/19

8 FJS5R102

TOTAL

1 FR3P2312

5 F9A1201F

PRESSUPOST

Capítol

01.05

ÍNTEGRE

PER

LA

73,51

1,000

73,51

407,87

1,000

407,87

284,18

1,000

284,18
765,56

2.075,33

4.251,19

Obra

01

Pressupost 20190325

Capítol

04

MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT

Subcapítol

03

XARXA DE REG

1 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 5)

5,74

14,000

80,36

2 F2194XE1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 4)

15,54

4,200

65,27

3 F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

18,61

2,400

44,66

4 F2225433

m3

Excavació de rasa en presència de serveis per a pas d'instal·lacons de
40 cm d'amplària i 70cm de fondària, en terreny compacta, realitzada
amb retroexcavadora, amb càrrega directa sobre camió, transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament, temps d'espera i
manteniment de l'abocador (P - 9)

9,49

12,750

121,00

5 F2285D0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P
- 12)

20,07

12,750

255,89

6 FDG52557

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 22)

11,33

7,000

79,31

7 FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 25)

6,97

75,000

522,75

euros

euros

RESUM DE PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/03/19

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.04.01

MOBILIARI URBÀ

2.890,57

Subcapítol

01.04.02

ENJARDINAMENT

4.251,19

Subcapítol

01.04.03

XARXA DE REG

1.243,20

Capítol

01.04

MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT

8.384,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.384,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

DESBROÇ I MOVIMENT DE TERRES

3.195,47

Capítol

01.02

PAVIMENTACIÓ

6.151,56

Capítol

01.03

ENLLUMENAT PÚBLIC

4.517,30

Capítol

01.04

MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT

8.384,96

Capítol

01.05

PARTIDES ALÇADES

765,56

Obra

01

Pressupost 20190325

23.014,85

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.014,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 20190325

23.014,85
23.014,85

euros

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
PER CONTRACTE

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MASNOU
SECTOR 10 LLEVANT - LA COLOMINA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................

23.014,85

13 % Despeses Generals SOBRE 23.014,85......................................................................

2.991,93

6 % Benefici Industrial SOBRE 23.014,85............................................................................

1.380,89

€

27.387,67

21 % IVA SOBRE 27.387,67.................................................................................................

5.751,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
trenta-tres mil cent trenta-nou euros amb vuit centims

Masnou, març de 2019
L´autor del projecte

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports

1

33.139,08

