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MEMÒRIA
1.ANTECEDENTS
En l’actualitat, la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, disposa d’una
xarxa de dipòsits de capçalera, que permeten l’abastament en alta a bona part dels municipis
del Solsonès.
Tots aquests dipòsits de capçalera, alimentats per una línia d’aigua a gravetat,
s’abasteixen de la captació d’aigua superficial de Riulacó (T.M. Odèn).
La captació de Riulacó, en els períodes d’enterboliment provocats per factors climàtics
(cada vegada més freqüents) i degut a la seva complicada situació geogràfica, no disposa de
cap sistema de tractament específic per tractar la terbolesa de l’aigua. L’únic element que
controla la qualitat de l’aigua, és un turbidímetre en continu situat a l’inici de la captació, que
davant d’una situació d’increment de la terbolesa, dóna ordre a tots els dipòsits de capçalera,
de tancar la seva vàlvula d’entrada d’aigua per tal d’evitar l’embrutament de la línia, i no és
restableix el servei fins que la terbolesa no recupera un nivell més controlat.
Els principals dipòsits d’abastament de Llera i Torregassa, ja disposen cadascun d’ells
d’una planta de tractament d’aigua per tal de garantir el subministrament davant episodis
d’aquest estil, però el dipòsit de Timoneda no disposa de cap sistema de tractament, més que
una desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic.

2.OBJECTE
L’objectiu de la present projecte, juntament amb esquemes, plànols, annexos, etc., es
reflectir de forma clara tots els elements que formaran part de la nova planta de tractament
d’aigua potable (ETAP), que s’instal·larà al dipòsit de Timoneda (T.M.Lladurs), per tal de
garantir el subministrament d’aigua en períodes d’enterboliment de l’aigua provinent de
Riulacó i assegurar una qualitat d’aigua a entrada del dipòsit conforme el R.D. 140/2003 de
criteris sanitaris de qualitat d’aigua pel consum humà, amb una terbolesa <1 NTU.

Memòria

-4-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

3. DADES GENERALS
TITULAR
Titulars:

Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès

CIF / NIF

V-25035650

Adreça:

C/Dominics núm.12

Població

25280– Solsona

UBICACIÓ DE L’OBRA
Població:

Lladurs

Lloc:

Dipòsit de Timoneda

Coordenades:

Geogràfica - ETRS89 * 1. 469969, 42.077903

Superfície afectada:

15 m2

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
Nom:

Francesc Solé Duocastella

CIF / NIF:

47100981-V

Titulació:

Enginyer Tècnic Industrial

Nº col·legiat:

20.657
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4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ACTUAL
4.1. LÍNIA D’ABASTAMENT AL DIPÒSIT DE TIMONEDA
En l’actualitat, la línia en alta de Riulacó, d’on surten uns 65-70m3/h, permet abastir
els dipòsits de capçalera de Timoneda, Llera i Torregassa.

Captació Riulacó
Dipòsit de
Timoneda
Dipòsit de Llera
Dipòsit de la
Torregassa

Distància a orígen
(km)
0,0
7,7

Cota geomètrica
(msnm)
1077
959

Cabal (m3/h)

16,9
18,4

808
938

11-22
45-50

13-15

Gràfic de cabals instantanis (Timoneda – Llera – Torregassa)

El cabal d’entrada al dipòsit de Timoneda (en verd), a diferència de Llera i Toregassa,
es totalment discontinu a lo llarg del dia, ja que el dipòsit de Timoneda té una capacitat força
reduïda (50m3). Aquest dipòsit, a més, abasteix el dipòsit de Montpol.
Cabal actual d’entrada Timoneda = 15m3/h
Hores = 100 / 15 = 6,6 hores / dia
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El nivell de Timoneda, a més, és manté habitualment força constant entre el 85-100%
ja que en condicions normals, la omplerta la controla una vàlvula de flotador automàtica, com
es veu en el següent gràfic:

Gràfic de nivell del dipòsit de Timoneda

4.2. DERIVACIÓ AL DIPÒSIT DE TIMONEDA
A la cota 921m, a uns 300mts del dipòsit de Timoneda, hi ha emplaçada una arqueta
de derivació que connecta amb la canonada de Riulacó. Des d’aquesta arqueta i fins al dipòsit,
hi ha soterrada una canonada de polietilè PE100 D.90mm i PN10 d’uns 330mts per dotar
d’aigua el dipòsit.
Dins l’arqueta de derivació, hi ha instal·lada una vàlvula reguladora de pressió de 2” de
la marca Honeywell, intercalada entre dues vàlvules d’aïllament, que permet reduir la pressió
dins dels límits de timbratge de la canonada de 90mm que és de 10 bar.
Pressió entrada = 14,6 bar
Pressió sortida = 9,0 bar
Marca/model = Honeywell 2”

Ajustos vàlvula reguladora
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Esquema hidràulic existent (Arqueta derivació amb vàlvula reguladora i dipòsit Timoneda)

4.3. FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT DE TIMONEDA DAVANT ELS EPISODIS DE
TERBOLESA
Davant d’un episodi de terbolesa, el turbidímetre en línia de Riulacó, que analitza
l’aigua de la captació, dóna ordre de tancar els dipòsits de Timoneda, Llera i la Torregassa.
Límit terbolesa tancament Riulacó = 200 NTU
Límit terbolesa obertura Riulació = 160 NTU
•
•

Un cop rebuda l’ordre de tancament des de Riulacó, automaticament es força el
tancament d’aigua al dipòsit de Timoneda, mitjançant la vàlvula pilotada VP1.
El restabliment no es produeix fins que el límit de Riulacó baixa per sota del límit preestablert.

Paral·lelament, el dipòsit de Timoneda, disposa d’un turbidímetre en continu situat a
l’entrada del dipòsit.
Aquest, en cas de detectar una terbolesa excessivament elevada, obre la vàlvula pilotada
de desguàs VP3 i tanca el dipòsit fins que no baixa per sota d’un llindar.
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Límit terbolesa tancament Timoneda = 50 NTU
Límit terbolesa obertura Timoneda = 40 NTU

Val a dir, que el tancament dels dipòsits, obertura a desguàs, etc., també es pot
controlar remotament a trevés del programa SCADA, de manera que l’operador, amb la seva
experiènca, optimitza tota l’episodi de terbolesa per garantir al màxim la qualitat i
l’abastament d’aigua.

Esquema de vàlvules de la caseta

4.4. TRACTAMENT DE L’AIGUA
En l’actualitat, el dipòsit de Timoneda disposa d’un analitzador de clor en continu i
d’una dosificació d’hipoclorit sòdic al 15%, per tal de garantir els nivells òptims de clor lliure en
l’aigua de distribució i complir amb el Reial Decret 140/2003.
Tant el tanc de reactiu com la bomba dosificadora, es troben situats en un recinte
metàl·lic situat a l’exterior de la caseta.
No es realitza cap més tractament.
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5. ELECCIÓ DEL NOU SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA
5.1. ELIMINACIÓ DE TERBOLESA EN L’AIGUA MITJANÇANT FILTRACIÓ
La terbolesa és la forma de pol·lució més comú en aigües superficials. Consisteix en
sòlids suspesos a l’aigua, depenent aquesta estabilitat de la suspensió de les càrregues
elèctriques que rodegen cada partícula individual. Degut a que aquestes càrregues són del
mateix signe, la repulsió conseqüent impedeix la col·lisió de partícules i la seva agregació en
partícules de major tamany que sedimentarien més ràpidament. Degut a que les partícules
col·loïdals són generalment les de menor tamany, presenten la major densitat de càrrega
(número de càrregues per unitat de superfície) i per tant otorguen a la suspensió una gran
estabilitat.
A fi de dimensionar adequadament un sistema de filtració, estimant el seu rendiment,
és important conèixer el valor de la terbolesa de l’aigua bruta en NTU, que presenta una
correlació amb les partícules col·loïdals en suspensió així com amb la concentració de sòlids en
suspensió. La terbolesa de l’aigua bruta i la concentració de sòlids en suspensió són els
paràmetres bàsics per definir les condicions d’operació del sistema de filtració.
La filtració consisteix en el pas d’aigua per un medi porós que no deixa sortir la matèria
que s’hi troba en suspensió. El medi porós acostuma a ser sorra, sorra amb antractia o carbó
actiu.
La filtració es pot fer de manera directa sobre l’aigua captada, si aquesta té un nivell de
terbolesa baix, o després d’un procés de coagulació-floculació, si aquest és més alt.
Per tant, el sistema de filtració mitjançant filtració directa, té una limitació operativa
en la filtració de la terbolesa de l’aigua, ja que pot eliminar fins a 25 NTU de terbolesa, sense
tractament previ amb pre-sedimentació o fins a 50 NTU en cas de realitzar una filtració en 2
etapes.

5.2. .FASES DE FUNCIONAMENT D’UN FILTRE A PRESSIÓ
-

Fase de Servei:
L’aigua bruta passa a través de les capes filtrants en direcció descendent i es reté la
materia en suspensió. Quan l’aigua arriba a la part inferior, aquesta es recollida en un
col·lector de sortida. El llit fitrant queda retingut dins el filtre per unes crepines amb
petit pas d’aigua.
Les partícules sòlides es van quedant retingudes en el llit d’arena. A mesura que
s’incrementa la brutícia retinguda s’incrementa també la pèrdua de carga del filtre.

Memòria

-10-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

-

Fase de Contrarentat:
L’aigua es dirigeix cap amunt a través del medi filtrant, alliberant els contaminants
retinguts pel filtre i reclassificant les capes filtrants. El contrarentat es realitza a un
cabal suficient per expandir el llit filtrant.

-

Fase d’Acondicionament:
L’aigua flueix en direcció descendent a través del filtre per acondicionar el sistema
abans de passar al servei. Aquesta fase es necessària per evitar fuites de terbolesa a
l’inici del cicle de servei.

Esquema gràfic de la fase de “servei” i “contrarentat”
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6. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE LA INSTAL·LACIÓ
6.1. DIMENSIONAMENT DEL NOU SISTEMA DE FILTRACIÓ DE TIMONEDA
En primer lloc, es considera el volum d’aigua diari que la planta de tractament haurà
de ser capaç de filtrar en condicions normals:
Volum d’aigua a tractar = 100 m3/dia

Cabal de tractament
15 m3/h

Hores diàries
de tractament
6,6

11 m3/h

9,1

9 m3/h

11,1

Es proposa un sistema de filtració format per un filtre tancat.

Imatge d’un filtre tancat amb el conjunt de vàlvules pilotades
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Per tal d’optimitzar el tipus de filtre a instal·lar, es realitza un comparatiu entre 3 filtres de
diàmetre diferent i 3 cabals de tractament:

De la següent taula podem extreure’n les següents conclusions:
1. Per tal d’assegurar una bona filtració i eliminació de la terbolesa, seleccionarem un
filtre amb una velocitat màxima de filtració de 10m/h.
2. El següent criteri el determinarà el cabal de rentat. A major tamany de filtre, major
cabal de rentat. Com que el cabal d’aigua per rentar serà limitat, ja que l’aigua a
utilitzar serà la pròpia de la línia de subministrament, es selecciona el filtre intermig
de D.1200mm.
3. Per tant, seleccionant un filtre de D.1200, podem determinar que el cabal a filtrar serà
de 9 a 11 m3/h.

FILTRE SELECCIONAT: 1 FILTRE ᴓ1200 mm

Memòria

Cabal de
Hores diàries
tractament de tractament

Velocitat
filtració

Cabal de
rentat

11 m3/h

9,73 m/h

25-35 m3/h 1,5 – 6 bar

9,1 hores
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6.2. CÀRREGA FILTRANT
El medi filtrant estarà format per dues capes de diferent granulometria.
1. Capa de suport:
Formada per grava de granulometria 4-8mm, en pedra natural d’arestes redonejades, i
d’una espessor de capa de 20 cm. Aquesta capa cobrirà tota la base de crepines del
filtre.
2. Capa filtrant:
Formada per arena silícia de granulometria 0,7-1,2mm, i d’una espessor de capa que
oscil·larà segons l’alçada de filtre, però estarà entre 100 i 140 cm. Aquesta capa
quedarà dipositada sobre la capa de suport i per sota de la boca de sortida d’aigua
filtrada.

6.3. PRESSIÓ DISPONIBLE PEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL FILTRE A
PRESSIÓ
Per tal de poder assegurar el cabal de rentat i les condicions òptimes d’operació, cal
assegurar que hi haurà capacitat suficient a través de la canonada de transport.
Pressió necessària (òptima): 2,5 a 3,5 bar
Cabal necessari (punta): 30 m3/h
1.
És verifica el funcionament de l’actual vàlvula reguladora i s’observa que cal substituirla , ja que pel cabal requerit, la pèrdua de càrrega és propera als 5 bar.

Pèrdua de càrrega de la vàlvula reguladora de pressió actual a 30m3/h

2.
Cal realitzar la substitució per una nova vàlvula reguladora, d’altres prestacions, amb
baixes pèrdues de càrrega. Es verifica amb el model BELGIGAST HYDROBLOC XG DN50 (o
equivalent). Les pèrdues es redueixen a 0,3 bar.
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Pèrdua de càrrega de la nova vàlvula reguladora de pressió

Ajust de la nova vàlvula reguladora de pressió a instal·lar a l’arqueta de derivació

Memòria

-15-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

6.4. AJUST DELS CABALS DE TRACTAMENT I NETEJA
L’aigua de tractament i neteja, tal i com s’ha mencionat, vindrà rodada per gravetat a
través de la derivació de Riulacó.
1. Per tal d’ajustar els cabals de tractament i rentat, caldrà instal·lar unes vàlvules
equilibradores de cabal, per tal d’assegurar que el filtre treballarà en les condicions
òptimes d’operativitat.
Vàlvula equilibradora a entrada filtració = ajust a 11 m3/h
Vàlvula equilibradora a entrada rentat = ajust a 30 m3/h

Característiques d’una vàlvula equilibradora

6.5. DEMANDA D’AIGUA DIPÒSIT (ARRANC I ATURADA DE PLANTA)
La planta de tactament es regirà per la demanda d’aigua del dipòsit. Està previst
conservar el mateix sistema de demanda que s’utilitza actualment.
Una vàlvula de membrana pilotada amb una boia de nivell diferencial situada a
l’interior del dipòsit, obre i tanca mantenint el nivell d’aigua del dipòsit entre en 85 – 100%.
En el moment que es produeixi la obertura de la vàlvula d’omplerta, començarà a
circular aigua a través del filtre. Aquest, en detectar cabal, es posarà automàticament a
dosificar el coagulant i l’hipoclorit.
També es conservaran les vàlvules pilotades que permet a l’operador, des del centre
de control SCADA, tancar l’entrada d’aigua al dipòsit o bé obrir la descàrrega cap a desaigue.

Memòria

-16-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

6.6. AUTOMATITZACIÓ DELS RENTATS
1.
El filtre haurà d’anar dotat d’un controlador capaç de gestionar les maniobres
d’obertura i tancament de les vàlvules del filtre. Aquest control haurà de permetre programar
les 3 fases de funcionament del filtre, programar-hi els temps necessaris i estar dotat d’un
pressostat diferencial que en superar els 0,5bar de pressió diferencial entre la entrada i la
sortida, provoqui un rentat automàtic.
2.
Es deixarà, però, prevista la possibilitat de realitzar una programació de rentats per
temps, de tal manera que independent del grau d’embrutament del filtre, es pugui generar la
neteja a hores programades.

6.7. DOSIFICACIÓ DE PRODUCTE QUÍMIC
6.7.1.DOSIFICACIÓ DE COAGULANT
Es dosificarà un coagulant inorgànic a base de sals d’alumini polimeritzades, abans de
l’entrada a filtre i previ entrada d’un mesclador estàtic per tal d’assegurar una bona mescla del
producte amb l’aigua a tractar.
La finalitat es desestabilitzar els microorganismes i les partícules col·loïdals, per
permetre que aquestes s’uneixin entre si, formant coàguls que posteriorment s’aglomeraran
conformant flòculs de major tamany. La seva foramació depèn de gran varietat de condicions
com el pH, tipus de mescla, etc.

PRODUCTE A UTILITZAR:
El producte a emprar, serà un policlourur d’alumini (PAC) del tipus comercial i diluït
habitualment al 18% de concentració.
DIMENSIONAMENT:
1. La dosificació caldrà definir-la mitjançant un assaig a laboratori tipus JAR TEST o proves
tipus “test” a diferentes concentracions un cop muntada la planta, per determinar la
quanitat de producte a dosificar.
2. La seva dosificació, estarà controlada i actuarà de forma totalment proporcional al
cabal d’aigua a tractar i lligada a un factor “K” que dependrà del valor de terbolesa de
l’aigua d’entrada.
3. El controlador de la planta de tractament, haurà d’actuar sobre aquesta bomba
dosificadora, per tal d’activar-la, aturar-la i marcar-li la consigna.
4. Tant la bomba dosificadora com el tanc de producte, es situaran en un recinte
especialment habilitat a l’exterior. El tanc dosificador, anirà equipat amb un agitador
temporitzat.
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6.7.2. DOSIFICACIÓ DEL DESINFECTANT
En l’actualitat ja hi ha instal·lada una dosificació amb analitzador de clor en continu,
per tal de mantenir els nivells de clor del dipòsit dins dels paràmetres reglamentaris.
PRODUCTE A UTILITZAR:
El producte a emprar, serà un hipoclorit sòdic (NaClO) del tipus comercial i diluït al 15%
de concentració.

DIMENSIONAMENT:
1. S’afegeix una segona bomba, per tal de dosificar hipoclorit sòdic a l’entrada del filtre.
2. El controlador de la planta de tractament, haurà d’actuar sobre aquesta bomba
dosificadora, per tal d’activar-la, aturar-la i marcar-li la consigna.
3. Tant la bomba dosificadora com el tanc de producte, es situaran en un recinte
especialment habilitat.

6.8. TELECONTROL
El sistema de telecontrol via ràdio que permet visualitzar i operar remotament amb el
dipòsit, també caldrà modificar-lo per tal d’incorporar-hi els nous elements.
1. Previ inici dels treballs de construcció, caldrà desplaçar l’antena exterior de
telecontrol, situada a la façana del dipòsit en un nou punt que no es vegi afectada per
l’ampliació de la caseta i desmuntar el sensor d’intrussisme, que caldrà aprofitar per
ubicar a la nova porta d’accés.
2. S’ampliarà l’actual sistema de telecontrol UMB amb les noves senyals de procés:
Entrades digitals

Entrades analògiques

Cabal rentat filtre

Turbidímetre sortida planta

Nivell mínim coagulant

Pressió sortida filtre

Tèrmic agitador coagulant
Llistat de les noves senyals a incloure
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3. S’ampliarà la pantalla SCADA, del centre de control, incorporant les noves senyals i
dibuixant els nous elements, segons el nou esquema de funcionament.

Pantalla SCADA actual del dipòsit de Timoneda
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6.9. AMPLIACIÓ DE LA SENSÒRICA
Per tal de verificar el correcte funcionament de la planta, caldrà instal·lar una sèrie de
sensors i mesuradors que s’enumeren a continuació:
1

Turbidímetre de sortida de
planta

2

Cabalímetre de rentat filtres

3

Transductor de sortida filtres

4

Interruptor nivell mínim
coagulant

5

Pressostat diferencial

Es connectarà la sortida 4-20mA d’aquest dispositiu
directament a l’equip de telecontrol, per tal de
monitoritzar la terbolesa de sortida. El propi equip de
telecontrol generarà les pertinents alarmes que li
siguin programades, en cas de sobrepassar els límits
configurats.
Aquest turbidímetre en línia, anirà muntat en by-pass
segons plànols.
Caldrà instal·lar un nou cabalímetre a sortida de
rentat, per tal de comptabilitzar l’aigua que es llença
en les fases de neteja i acondicionament.
Per tal de determinar l’evolució de colmatació del
filtre, es preveu la instal·lació d’un segon transductor
a sortida de filtre, de rang 0-10bar
Sensor que s’instal·larà a la part baixa del tanc de
coagulant i que generarà una alarma en el moment
que el tanc quedi en reserva.
Pressòstat que mesurarà el diferencial de pressió
entre entrada i sortida de filtre i que actuarà sobre el
controlador per tal de provocar un rentat, en el
moment de superar els 0,5bar de pressió diferencial.

6.10. ELECTRICITAT
Els treballs i nou elements elèctrics que cal incorporar, s’enumeren a continuació:
1. Previ inici als treballs de construcció, caldrà desplaçar l’actual armari general de
proteccions i les línies elèctriques associades, per tal d’alliberar la paret que ha de ser
enderrocada.
2. Caldrà afegir una nova línia i protecció magnetotèrmica a l’actual armari general de
proteccions, pel programador de control de rentat de filtres.
3. Cal dotar de llum i interruptor d’encesa, l’ampliació de la sala de dipòsit.
4. Caldrà afegir una nova línia amb protecció magnetotèrmica, diferencial i contactor, per
a l’agitador del tanc de coagulant, amb un rellotge programable per a l’arranc i aturada
d’aquest.
5. Caldrà desplaçar les línies elèctriques de la caseta de producte químic actuals, a la
nova ubicació.
6. Cal cablejar tots els nous elements (sensors, vàlvules, etc), aprofitant canalització
existent o ampliant-la en cas de ser necessari.
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6.11. OBRA CIVIL
6.11.1. AMPLIACIÓ DE LA CASETA EXISTENT
En l’actual recinte annex al dipòsit de Timoneda, on s’ubiquen els equips de control i
tota les vàlvules de control, no hi ha espai suficient per tal d’instal·lar la nova filtració.
Es preveu realitzar una ampliació per la part d’accés a la caseta, ampliant en uns 5 m2
la superfície actual i enderrocant l’actual mur separador, a fi de donar més espai per manipular
a l’interior.

Detall de l’ampliació a realitzar (caseta i recinte producte químic)
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FASES DE CONSTRUCCIÓ
1. L’ampliació, consistirà en primer lloc en una adequació de la superfície i formació
del paviment que suportarà la construcció.
2. Recrescut de parets realitzat amb peces de formigó armat, arrebossat i fins a
l’alçada amb la coberta existent.
3. El soste estarà format per forjat amb biga i revoltó, formigó, acabat amb butil
impermeabilitzant i grava. Caldrà realitzar un encaix al mur del propi dipòsit, per
tal de recolzar les bigues de formigó.
4. Col·locació de nova porta d’accés de doble full reforçada, amb ample suficient per
poder accedir amb l’equip de filtració.

6.11.2. TRASLLAT DEL RECINTE D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTE QUÍMIC
El recinte on s’ubicarà tant el coagulant com l’hipoclorit sòdic, es construirà de nou a
l’exterior de la caseta.
Les dimensions seran suficients per encabir-hi de forma suficient tots els tancs de producte
químic i les bombes dosificadores.
FASES DE CONSTRUCCIÓ
1. L’ampliació, consistirà en primer lloc en una adequació de la superfície i formació
del paviment que suportarà la construcció.
2. Recrescut de parets realitzat amb peces d’obra, arrebossat i fins a l’alçada de 2
metres.
3. Sostre impermeabilitzat d’obra, acabat amb pendents.
4. Col·locació de nova porta d’accés de doble full ventilada, amb ample suficient per
poder accedir als equips de dosificació.

6.11.3. ADEQÜACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL DIPÒSIT
El dipòsit de Timoneda es troba situat a l’alt d’un turó (Alt del Serrat de Sant Serni),
connectat amb un camí inclinat d’uns 150mts de longitud amb la carretera de Timoneda.
El camí actual té una forta pendent i el seu estat actual es força precari. Per tal de
facilitar l’accés futur, es preveu realitzar una millora del camí d’accés.
MILLORES A APLICAR
1. En primer lloc, es realitzarà un repàs dels punts més malmesos, tapant forats i
millorant l’evacuació de l’aigua en els punts més crítics.
2. Seguidament en realitzarà un re perfilat del camí, amb aplicació de graves.
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EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució previst es de 2 mesos, segons el programa de treball següent. Cal
assenyalar, però, que aquest temps podrà incrementar-se fins als 3 mesos, en funció del
termini de lliurament d’alguns dels equips a instal·lar.
En qualsevol cas, el termini definitiu s’establirà segons conveniència de l’empresa
adjudicatària i vist i plau de l’enginyer director, sempre que es compleixin els terminis
previstos pel promotor.

Planning d’obra

8.

NORMATIVA APLICABLE

General
- Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de Sanitat (BOE núm. 102, de 29.4.1986)
- Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 1324, de
30.7.1990 )
- Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut (DOGC núm. 3879, de 8.5.2003).
Baixa tensió
- Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons RD 842/2003, de 2 d’agost.
Aigües de consum humà
- Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre, relativa a la qualitat de les aigües destinades al
consum humà (DOCE sèrie L, núm. 330, de 5.12.1998)
- Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21.2.2003; correcció errors BOE
núm. 54, de 4.3.2003)
- Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua
de Consum (BOE núm. 131, de 2.6.2005)
Memòria
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Resolució de 23 d’abril de 1984, per la qual s’aprova la Llista positiva d’additius i
coadjuvants tecnològics autoritzats per al tractament de les aigües potables de
consum públic (BOE núm. 111, de 9.5.1984)

PRESSUPOST

El Pressupost d’Execució de Material, puja a la quantitat de (46.893,60 €), IVA no inclòs.
El Pressupost d’Execució per Contracte puja a la quantitat de (55.803,39 €), IVA no inclòs.
El Pressupost d’execució per contracta s’ha obtingut incrementant el PEM un 13% en concepte
de Despeses Generals, i un 6% en concepte de Benefici Industrial.

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ és de SEIXANTA-SET
MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (67.522,10€), IVA inclòs.

10. REVISIÓ DE PREUS
El termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, pel que no procedeix
l’atorgament de la revisió de preus.

11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
S’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte,
ajustant-se igualment el preu actual dels materials. En qualsevol cas, aquests preus es veuran
sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà les variacions que es produeixin entre la
redacció del projecte i l’execució de l’obra.
Amb el cost de la mà d’obra, i els preus dels materials, inclòs transport, s’han obtingut
els preus que es justifiquen a l’Annex “Justificació de preus”

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb l’article 77 de la nova Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i vist que l’actuació no supera els 500.000€, no és requisit indispensable que
l’empresari es trobi degudament classificat.
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13. PLEC DE CONDICIONS
És d’aplicació la Llei 9/2017, del 8 de novembre i la Llei 3/2011 de Contractes del Sector
Públic i el RD 1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de
contractes de les administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives
generals per a la contractació d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de
desembre, sempre i quan no s’oposi als anteriors, així com també el plec de condicions
tècniques que defineixen les condicions necessàries i suficients per executar les obres
projectades, d’acord amb el Document de l’annex “Plec de Condicions”.

Signat:
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
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DOCUMENTS DEL PROJECTE
ANNEXOS A LA MEMÒRIA:
-

-

DOC.1 - Recull fotogràfic
DOC.2 – Plànols
Plànol nº1: situació
Plànol nº2: emplaçament
Plànol nº3: esquema hidràulic actual
Plànol nº4: esquema hidràulic projectat
Plànol nº5: detall caseta actual
Plànol nº6: detall equips caseta actual
Plànol nº7: detall ampliació caseta
Plànol nº8: detall ampliació equips
DOC.3 - Plec de Condicions Administratives Generals
DOC.4 - Plec de Condicions Tècniques Particulars
DOC.5 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
DOC.6 - Pressupost
Quadre de preus nº1
Quadre de preus nº2
Resum pressupost
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2
1

LLEGENDA

2

Nou recinte exterior per ubicació producte químic,
fabricat amb maó d'obra amb acabat arrebossat amb
morter. Amb nova porta de doble full ventilada.

1

Ampliació caseta exterior. Amb murs construïts amb
bloc de formigó armat i acabat arrebossat amb morter i
ampliació coberta. Amb nova porta de doble full de
ventilada amb xapa galvanitzada reforçada.

2

1

Promotor:

Autor del projecte:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Títol del projecte:

PROJECTE DE NOVA PLANTA DE TRACTAMENT
D'AIGUA POTABLE AL DIPÒSIT DE TIMONEDA
(T.M.LLADURS)

Data:

3

Enderroc de mur de formigó divisori interior

4

Ampliació del paviment interior i exterior

5

Encaix al formigó del mur del dipòsit per recolzament
bigues coberta

Escala:

Títol del plànol:

Originals DIN A-3

PLÀNOL DETALL CASETA I DIPÒSIT DE TIMONEDA
AMPLIACIÓ DE LA CASETA PER UBICACIÓ NOUS
EQUIPS

Plànol nº:
Full:
Revisió:

T1

3) AMPLIACIÓ ELEMENTS CASETA DIPÒSIT TIMONEDA

V7
E8

T1
V5

V11

Q2

E2

V6

V3

V4

Q1

V8

F2

V2

Q3

R1
E1
E4

E5

E3

V8

Vàlvula de papallona

DN65-PN10

V9

Vàlvula de papallona

DN65-PN10

V10
V11
V12

Vàlvula de papallona
Vàlvula de papallona

DN65-PN10
DN65-PN10
DN25

V13

Vàlvula de bola

DN25

VF1

Vàlvula 2 vies automàtica filtració

DN65

VF2

Vàlvula 2 vies automàtica filtració

DN65

VF3

Vàlvula 2 vies automàtica filtració

DN65

VF4

Vàlvula 2 vies automàtica filtració

DN65

VF5

Vàlvula 2 vies automàtica filtració

DN65

R1

Vàlvula antiretorn

DN65

ME1

Mesclador estàtic

DN65

T2

EV1

EV2
BD2 E6

A1

E+H - CUS51-D

VC1

Turbidímetre de sortida
Vàlvula equil·librat

11M3/H - DN50

VC2
Q3

Vàlvula equil·librat

30M3/H - DN50

Comptador d'aigua bruta neteja filtres

F1

Filtre tancat d'arena Ø1200 mm

I1

Injecció coagulant sintètic

I2

Injecció pre-cloració

BD2
BD3
A1

BD3

Vàlvula de bola

R1

Bomba dosificadora de clor digital
Bomba dosificadora coagulant digital
Agitador coagulant temporitzat

DN65

2l/h - 10 bar
2l/h - 10 bar
1x230Vac

Vàlvula reguladora DN50 baixes pèrdues

R1
VP2
ME1
V12
F1

F1

VF1

VF2

VF3

VF4

E1

V13
V11

V9

V8
T1

VC1

VF5
VC2
VP1
Q3

V10

V10
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1. Plec de clàusules administratives
1.1. Disposicions generals
Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte Tècnic i d’Execució de la nova ETAP de Timoneda,
ubicada en el terme municipal de Lladurs, comarca del Solsonès, té per a finalitat regular l’execució de les
obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el
contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols,
Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el
present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà
de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat
corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el
que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho
al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització
expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en
aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de
comprovació del replantejament.
Article 4. Documentació complementària
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un
Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment
obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també
aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:
•
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
•
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
•
Instrucció de formigó estructural (EHE)
•
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb
elements prefabricats (EFHE)
•
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
•
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció
•
Mesures de prevenció dels incendis forestals
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Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
Llei de Residus

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director
d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i
Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la
Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Epígraf II. Drets i deures del Contractista
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament
renovada.
Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li
permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
corresponents.
Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i
Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el
tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra.
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Article 10. Oficina en l’obra
El Contractista habilitarà en l’obra un espai en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient
perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició
de la Direcció de l’Obra:
•
el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra
•
la Llicència d’Obres
•
el Llibre d’Ordres i assistències
•
el Llibre d’Incidències
•
el Llibre de Subcontractació
•
el Pla de Seguretat i Salut
•
la normativa de seguretat i salut
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual
tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà
facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la
Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.
Article 12. Presència del Contractista en l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal
de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions.
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina
persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació
anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica
dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència,
designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per
part dels dependents de la Contracta.
Article 13. Treballs no estipulats expressament
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres,
tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el
Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus
d’execució.
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix
una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un
increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.
Article 14. Obres accessòries
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls,
sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs.
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància
ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es
duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.
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Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants
en el contracte.
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a
sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa
del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de
l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió
d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta
interpretació del Projecte.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols,
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els
originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra
s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el
corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.
Article 18. Personal de l’obra
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui
per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en
l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de
24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el
Sector de la Construcció.
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap
dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.
Article 19. Faltes del personal de l’obra
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de
mala fe.
Article 20. Subcontractes
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
Article 21. Subministrament dels materials
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret
de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb
preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.
Article 22. Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són
subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi
contractat.
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En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de
l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També
serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es
produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament
a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els
corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements,
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats,
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra.
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a
criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació
d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director
d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin
percebut després de la recepció.
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques
relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que
algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà
ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo
i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la
Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin.

Epígraf IV. Règim i organització de les obres
Article 26. Direcció
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions
d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director
d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.
Article 27. Modificacions
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció
de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de
manera que no origini canvis en l’import total de l’obra.
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte,
tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o
per defecte, el 10% del valor contractat.
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres
que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense
perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions
de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra
c) les recepcions dels materials
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d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de l’obra
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren
en el Plec de Condicions.
Article 29. Llibre d’Incidències
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en
l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no
sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista
afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les
advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels
treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de
vint-i-quatre hores.
Article 30. Llibre de Subcontractació
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al
començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector
de la Construcció.
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut
durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el
Llibre de Subcontractació.
Article 31. Accessos i entorn de l’obra
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment
durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa.
Article 32. Replantejament
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es
necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap
reclamació.
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi
donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de
ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit.
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència
del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals
desapareguts.
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Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les
de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència,
l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels
treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb
altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis
d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa
d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar
dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars
que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta
maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa
de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la
unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari
sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest
moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant.
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic
sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini
previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar
tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran
pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.
Article 34. Ordre d’execució dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per
circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.
Article 35. Facilitats per a altres contractistes
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin
en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els
contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra.
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a
causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li
haguessin proporcionat.
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat
aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director
d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament).
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Article 41. Mitjans auxiliars
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta
execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de
l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.
Article 42. Conservació de les obres
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la
recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel
Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els
assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el
Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les
condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al
Contractista.
Article 48. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la
Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest.
Article 49. Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en
aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf V. Recepcions i liquidacions
Article 50. Proves abans de la recepció
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència,
estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents,
avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de
precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes.
Article 51. Recepció de les obres
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes,
acreditada en el certificat final d’obra.
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Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del
Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si
l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que
s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i
l’altra s’entregarà al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran
rebudes sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà
constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al
Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut
aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la
recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es
declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou
termini.
Article 52. Documentació final
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació
final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació
del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra.
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves
instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.
Article 53. Termini de garantia
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà
d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes
imputables a defectes i vicis ocults.
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que
aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les
neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes
en les instal·lacions.
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions
que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que
comprenen.
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials
invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la
qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent
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certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el
saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Article 58. Liquidació final
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades
i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat
aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments
d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra.

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles
anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres,
directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i
indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses
situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme,
podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és
útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.

1.3. Disposicions econòmiques
Epígraf I. Base fonamental
Article 61. Base fonamental
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el
principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut
a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa
contractada.

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança
Article 62. Garanties
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal
d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En
el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del
contracte.
Article 63. Fiança
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el
Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents:
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada.
Article 65. Devolució de la fiança
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta
de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per
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danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions
derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del
Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.

Epígraf III. Preus i revisions
Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que
s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la
realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no
representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores.
Article 68. Obres de millora o ampliació
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà
obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el
Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el
Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el
vist-i-plau del Director de l’Obra.
Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i
el benefici industrial.
Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es
produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la
Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de
començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la
Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista
o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari
diferent.
Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en
períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la
dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de
preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat
d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual
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s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials
d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista
percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té
l’obligació d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a
realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements
constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.
Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es
responsabilitza de la seva custòdia i conservació.

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs
Article 74. Amidament de l’obra
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.
Article 75. Amidaments parcials i totals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del
Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb
reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que
el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.
Article 76. Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els
elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes
o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres
per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import
al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar
l’obra completament enllestida.
Article 77. Valoració de les obres
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el
percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.
Article 79. Altres obres
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el
Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat
l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la
manera que cregui convenient.
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La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja
s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es
consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat
final pel seu preu corresponent.
Article 81. Errors en el pressupost
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb
les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de
reconèixer les obres, si es cregués convenient.
Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.
Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat,
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra
modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li
correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització
de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de
les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la
signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes
quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Epígraf VI. Varis
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs
o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte.
Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments
del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
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En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el
contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a
emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra,
aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la
Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord
amb les condicions, sense superar aquest termini.
Article 92. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els
objectes assegurats.
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per
tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El
reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la
construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el
Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta,
amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a
l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en
proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a
l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva
quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici
afectat per l’obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el
seu rebuig.

1.4. Disposicions legals
Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el
Contractista.
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets
civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a
Espanya com a la Unió Europea.
Queden exclosos:
a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
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c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents
Article 98. Sistema de contractació
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos
anteriors
Article 99. Sistema de contractació
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.
Article 100. Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes
les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.
Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i
reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat
abonades en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol
tipus.
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn,
per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no
només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat
i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus
contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant
en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments
de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat
per les operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir,
quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.
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Article 103. Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del
Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte,
com a mínim, del seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del
Projecte modificat
3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un
any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb
prejudici dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi
hagi dret a cap indemnització.
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li
abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu
d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió,
restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú
acord per aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins
aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es
descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el
Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
Article 105. Impostos de tramitació del contracte
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el
Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin
produir-se per multes i interessos.
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Article 106. Jurisdicció
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se
sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i,
en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.
L'Enginyer Tècnic Industrial
Francesc Solé Duocastella
Col·legiat Número: 20657
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2. Plec de condicions tècniques particulars
2.1. Prescripcions sobre els materials
Epígraf I. Condicions generals
Article 1. Condicions generals
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les
característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert,
els materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no
constar en la resta, és igualment obligatòria.
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa
els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es
podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no
les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de
garantia.
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.
Article 2. Proves i assajos de materials
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la
seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica
d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de
discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra
designi.
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la
Direcció d’Obra.
Article 3. Materials no consignats en el Projecte
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que
fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin.

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials
Article 4. Àrids per a formigons i morters
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del
formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals,
matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin
aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les
condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).
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Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant les
anàlisis que convinguin en cada cas.
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que no
continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE.
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, haurà de complir
amb les següents:
- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58
Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió de
l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:
- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment
- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la
resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la
proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran colorants
orgànics
Article 7. Ciment per a formigons i morters
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el magatzem
protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es
podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que
demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat.
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el seu ús. No
presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o
superior a 2.100.000 kp/cm².
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament no
serà inferior a 5.250 kp/cm².
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE.
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Article 9. Acer laminat
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es
podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 4.2
del CTE.
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.
Article 11. Desencofrants
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.
Article 12. Encofrats en murs
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir
prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc sigui
inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la
superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat
si la superfície ho és.
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.
Article 16. Teules
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin
un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o dents de suport per a
facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de l’Administració competent o una
certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint amb totes les seves condicions.
Article 17. Plaques per a cobertes
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres naturals,
etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s’utilitzin han
d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent.
Article 18. Impermeabilitzants
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les imprimacions
hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes
per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de conformitat inclòs en el
registre del CTE.
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les
condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de
disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.
Article 19. Fàbrica de maó i bloc
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F
Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la
categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de peces
mostrejades segons la norma UNE 771.
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Article 20. Biguetes prefabricades
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran de
disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves propietats
per escrit, si així se li demanés.
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de que siguin
necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les instruccions necessàries.
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).
Article 26. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat competent o
un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat.
Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima de 7x5
cm.
Article 28. Finestres i portes metàl·liques
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i compliran
totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin
algun defecte de fabricació.
Article 29. Pintura al tremp
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers
amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a utilitzar podran
ser:
- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041
- litopó, que complirà la norma UNE 48040
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims
productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del
pigment.
Article 32. Canonades
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de
secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni
rugositats de més de 2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de coincidir amb
les que consten als Plànols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents per als
canvis de direcció i acoblament.
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta
esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i a
l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel
cap baix.
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Article 33. Baixants
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin autorització
d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua
Si la xarxa de distribució de aigua i es realitza amb canonada de coure, la canonada se sotmetrà a la pressió de
prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses
subministradores.
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball seran de
marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui.
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de construcció amb
la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies químiques o els elements
mecànics.
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i altres
defectes que puguin classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de complir
amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la
companyia subministradora d’energia elèctrica.
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció mínima
2
dels cables serà d’1,5 mm . Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol desperfecte.
La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser
2
inferior a 42 kp/cm i l’allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 5%
en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil.
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a
assolir la rigidesa necessària.
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la
darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió.
Article 37. Altres materials
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa
extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.
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2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats
Article 38. Explanació i préstecs
38.1. Definició
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, així
com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels productes remoguts al
dipòsit o lloc d’utilització.
38.2. Execució de les obres
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustantse a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols.
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà per a la
seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal
extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en la
formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones previstes
dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material
excavat sense autorització prèvia.
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes condiciones
de drenatge.
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, per
pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus.
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys a les
construccions veïnes i a les ja existents.
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de
vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc.
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 cm
per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del terreny.
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i es
compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit.
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habitades
properes al terreny esbrossat.
38.3. Amidament i pagament
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament
després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts.
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Article 39. Excavació en rases i pous
39.1. Definició
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir l’emplaçament
adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres
anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació
del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.
39.2. Execució de les obres
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per a
permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural
adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització.
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i ferma, a
nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a
la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria.
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell,
sempre fora de l’àrea d’excavació.
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases.
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva
excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que sigui
diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que realitzi,
aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri necessaris
per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres,
encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció
Facultativa.
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, estintolaments i
proteccions superficials del terreny.
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de la
mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes de
desguàs que calgui.
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, les
parets i el fons de l’excavació de la rasa.
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat
o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i
s’emplenaran amb material compactat o formigó.
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la
profunditat de la rasa en aquest punt.
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general de les
edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures pertinents.
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apuntalaments i
estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció.
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es
podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de 0,60
m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.
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39.3. Preparació de fonamentacions
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials o
subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es disposarà
d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.
39.4. Amidament i pagament
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament
després d’acabar-los.

Article 41. Formigons
41.1. Dosificació de formigons
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del formigó
d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE.
41.2. Fabricació de formigons
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE.
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a l’igual que
la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent.
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents
grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm
mesurada amb el amb d’Abrams.
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un
formigó de color i consistència uniforme.
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps no
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el
ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà
completament.
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que s’afegeixin
noves quantitats de ciment, àrids i aigua.
41.3. Mescla en obra
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta
formigonera.
41.4. Transport de formigó
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible.
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que
presentin qualsevol altra alteració.
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Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals afavoririen la
segregació.
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà de
realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.
41.5. Posada en obra del formigó
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en
obra i la seva compactació.
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo amb
pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats.
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament
envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els
recobriments i la separació entre les armadures.
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix.
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i procurant
que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de l’encofrat.
41.6. Compactació del formigó
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el seu efecte
s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de
submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense
desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà
lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que
l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i
serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent
preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de
l’encofrat.
41.7. Curació del formigó
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes,
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada humitejat el
formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits
anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas
de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.
41.8. Juntes en el formigonament
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui en els
plànols.
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la direcció dels
esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps perquè
les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el necessari
perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat solt, i
s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de ciment abans
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d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament de les zones en les l’armadura està
sotmesa a fortes traccions.
41.9. Acabament dels paraments vistos
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments
plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les
superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes.
41.10. Limitacions d’execució
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries
per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentatge de
superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el
formigonament després d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldrà efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col·locació de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonament caldrà tenir en compte que:
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per
tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o
sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci en les
properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb
l’autorització de la Direcció Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la neteja,
rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i
formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines
epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldrà considerar que:
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la
seva resistència
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la
Direcció Facultativa.
41.10. Amidament i pagament
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de encofrat de
superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny
excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i
forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments totes les
desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués
que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per
m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó.

[DOC.4]

-12-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

Article 42. Control del formigó
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la Direcció
Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE:
- resistència característica fck =25 N/mm²
- consistència plàstica i acer B-500S
El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte.
Article 43. Morters
43.1. Dosificació de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en cada cas
per a l’execució de les diferents unitats d’obra.
43.2. Fabricació de morters
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.
43.3. Amidament i pagament
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les que
serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà
per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu
contradictori.
Article 44. Encofrats
44.1. Construcció i muntatge
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinàmics produïts
pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva
posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat
superiores a 5 mm.
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu muntatge es
verifiqui amb facilitat.
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa
necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera cavitat en l’intradós.
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua continguda en el
formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó,
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà realitzar un segellament
apropiat.
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats.
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en funció
de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si
és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot
seguit l’armadura.
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients
agressius.
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent.
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El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i humitejament
de les superfícies.
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible.
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures.
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibració, i
hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents toleràncies:
Gruixos en m
≤ 0,10
De 0,11 a 0,20
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 1,00
> 1,00

Tolerància en mm
2
3
4
6
8
10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials
20
totals
40
Volades:
en una planta
en total

10
30

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element complet
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent,
etc.).
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la
llum.
44.3. Desencofrat i destintolament del formigó
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres fets que
hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no
s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza
una curació a vapor.
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de les
proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a
suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es
recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa
importància.
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:
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- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de
3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de l’EHE, amb
la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant l’element
separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és
admissible
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un
desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja
44.4. Amidament i pagament
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els excessos
d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a mantenir l’encofrat en
una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els
desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de
Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el
desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó.
Article 45. Armadures
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb l’EHE.
45.2. Amidament i pagament
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans d’execució,
per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en
obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l’amidament
efectuat en el pla sense encavalcaments..
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doblegament,
la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la pèrdua per retalls i
totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.
Article 50. Ram de paleta
50.1. Fàbrica de maó
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons
s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d’estar
submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10
mm.
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en
el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires
necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb l’anterior.
Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres.
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment
executades, descomptant-hi els buits.
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Els maons es col·locaran sempre per refregament.
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada de 3,5
m estaran rematats per un congreny de formigó armat.
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors
adequats.
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si
l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport.
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i a
la pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els
panys realitzats i sense acabar.
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar.
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó.
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.
50.2. Envà de maó buit doble
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats més
grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter
de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament
horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament
a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment executat.
50.3. Envans de maó buit senzill
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i amidament
anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2.
50.4. Revestiment i reglejat de guix negre
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta
del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se
subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del
parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa
s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems.
Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant
que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle
ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres.
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva
aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua
perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
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Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l’adherència
del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m d’alçada
mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els
mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després
d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins
que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És
fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui
mort.
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés
l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà totes les
operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb
tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.
50.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, i
de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva
confecció.
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran,
regant-les abans de procedir a l’arrebossat.
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà
de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una
capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la
llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part
sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà
adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi
les primeres llanes del morter.
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al damunt.
En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el
remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s’humitejaran
diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè l’adormiment es realitzi
en bones condicions.
- Preparació del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades
en la documentació tècnica.
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda compresa
entre 5ºC i 40ºC.
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
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Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per
l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen
simultàniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan
l’arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es
tracti de morter o formigó
- Durant l’execució:
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de que
s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua
necessària per a l’adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un
especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5
mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre.
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap
d’elles superi aquest gruix.
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat del
ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i
tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i
fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució.
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat
revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es
protegiran amb lones o plàstics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents
molt secs i càlids, se suspendrà l’execució.
- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins
que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies.
50.7. Formació de graons
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.
Article 51. Bastides
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona
resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim
0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en aquesta
matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la normativa
vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.
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Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants
54.1. Descripció
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, sobre
els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici.
54.2. Condicions prèvies
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de plànols de
detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que conformaran els
futurs vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de
disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels
plans de coberta i de la seva execució.
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que servirà de
suport als elements de formació de pendent.
54.3. Components
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre d’altres) i
formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les
que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials.
54.4. Execució
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural per a
conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en
aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el material de
cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los treballs de referència.
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta:
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen,
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus
ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a
les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà
rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges.
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports
estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres
elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats.
Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa
de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de
plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser
de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o
metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis.
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i
que es podrà executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a
plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un
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25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la
formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les
anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà
alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més,
quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres que
siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic
disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica.
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i careners
sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort)
col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les
següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin
tancats per la filada superior.

Formació de taulers:
Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents,
s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment. Únicament
quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes
acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran
directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals.
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metàl·liques
perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o
formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície
plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix.
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó cel·lular,
s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a mode de
corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si s’escau, les
disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de
dimensions especificades, que conformaran el tauler.
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o
altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. La
disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part.
54.5. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El preu
inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà d’obra,
transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per
a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el
preu descomposat resultant.
Article 55. Cobertes planes
55.1. Descripció
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no
transitables.
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica.
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55.2. Condicions prèvies
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la solució
constructiva adoptada.
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els plafons
perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels elements
singulars.
55.3. Components
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a les
diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució de la
membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els elements
singular.
55.4. Execució
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si les juntes
de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les estructurals,
trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior.
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat l’edifici.
Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si.
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del suport i
de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en la coberta, per
succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la membrana serà total.
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En cobertes
transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa.
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament mínim
de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada
amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada
sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs.
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats
en la part inferior del forjat.
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines adherides
al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements.
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre el
mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits sota
la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica o de
pintura bituminosa.
55.5. Control
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran gruixos
de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat del suport
i la humitat de l’aïllament.
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell de 5 cm
per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de l’aigua no ha de
constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h,
transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la
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inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin
d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat.
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per evitar que
es produeixin danys en els baixants.
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments.
55.6. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció
horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en condicions
d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els
enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos
factors que condicionen el preu descomposat resultant.
55.7. Manteniment
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb materials
i solució constructiva anàlegs als de la construcció original.
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, pals
de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els elements d’evacuació.
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola tova.
Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de manteniment.
Article 57. Paviments
57.1. Paviments de rajoles de terratzo
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la
seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre
una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d’agafada formi una superfície
contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit.
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb el color del
terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h.
57.2. Paviments
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves
juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció,
no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm.
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment.
57.3. Paviments de rajoles envidrades
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran perfectament
dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el contrari.
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell rom, i
s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta seguida,
formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades.
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de ciment. No
s’admetrà el guix com a material d’agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran d’acabar
curosament.
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57.4. Amidament i pagament
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, graons
d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els
brancals i els bastiments de doelles.
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.
Article 63. Instal·lació elèctrica
63.1. Condicions generals
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles instal·lacions
on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest tipus
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que composen el
Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació.
63.2. Conductors elèctrics de fase
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió nominal
d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent d’estar
homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.
63.3. Conductors de protecció
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es
podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma independent, seguint
en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests
conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de
los conductors actius de la instal·lació.
63.4. Identificació dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i protecció
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar
63.5. Tubs protectors
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys
mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o paviment, estries o
falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un grau de protecció 7.
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del
nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció ITC-BT-21.
Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció
interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, especificant
únicament els que realment s’utilitzin.
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63.6. Caixes d’empalmament i derivacions
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest darrer
cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació.
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva
profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de
profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior.
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los casos
indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament entre si dels
conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19.
63.7.Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric
màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65ºC en
cap de les seves peces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb
la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran
provades a una tensió de 500 a 1.000 V.
63.7.Aparells de protecció
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit
en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense
possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà
d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció
contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la
intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests
interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan
actuï la desconnexió.
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran ser
purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del
quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin
d’anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran calibrats a
la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts
de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense
cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.
63.8. Punts d’utilització
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals
de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses de corrent a
instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25.
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63.9. Posada a terra
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes de 2
m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu corresponent pericó
registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la
resistència serà inferior a 20 Ω.
63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra.
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia
subministradora.
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a la dels
passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit o trencament
de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada
mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de
respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16.
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent efectuar-se
per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la instrucció ITC-BT14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar realitzats
amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del paviment i els
mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament, procurant
disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà sobre los
mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es
va executar la instal·lació.
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri convenients.
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels conductors en els
empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels conductors entre si, sinó que
sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes
de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les
caixes de empalmament o derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord amb allò
establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les
preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals amb
parets i terres conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte els
diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
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Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim igual a
1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω.
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l’aplicació
d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500
i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω.
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la
resistència de terra.
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres amb
bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase pròpiament
dit, incloent la desconnexió del neutre.
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra.
Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats.
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
63.11. Amidament i pagament
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del
Pressupost.
Article 70. Sistema de transmissió de dades
70.1. Definició
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions,
col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica.
70.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la
Direcció Facultativa.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les característiques
tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les
característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les instruccions de
la documentació tècnica del fabricant.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a
dintre de la caixa de mecanismes.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla
de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant,
la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se
en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les característiques
del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

[DOC.4]

-26-

SIC Enginyeria

PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVA ETAP
POBLACIÓ
LLOC

Lladurs
Dipòsit de Timoneda

Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls
de cables, etc.
70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats.
S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.
Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de
seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
Article 72. Comprovacions i proves de servei
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de l’edifici o bé
en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de
les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el
Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

L'Enginyer Tècnic Industrial
Francesc Solé Duocastella
Col·legiat Número: 20657
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

Identificació de les obres

1.2.

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 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.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
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.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant
NIF

:
:
:
:
:
:

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès
V-25035650
C/Dominics núm.12
Solsona
Àlex Freixes

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
20657
SIC Enginyeria
Copons
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4. DADES DEL PROJECTE
4.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

4.2.

:
:
:
:
:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
20657
SIC Enginyeria
Copons

Tipologia de l'obra
L'obra consisteix en l'ampliació de la caseta de vàlvules, annexa al dipòsit de Timoneda i
instal·lació d'una nova planta de tractament d'aigua, formada per un filtre de sílex

4.3.

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

4.4.

Dipòsit de Timoneda
s/n
25283
Lladurs

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament
Altres

4.5.

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

Sí
No
Sí
No

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació
URGÈNCIES – CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS
Pl. Antoni Guitart, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 11 72
www.cssolsones.com
POLICIA LOCAL
C/ Regata, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 30 40
e-mail: policia-local@ajsolsona.cat
BOMBERS
Av. Sant Jordi, 2
25280 Solsona
Tel. 973 48 10 80 – Urgències: 085
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MOSSOS D’ ESQUADRA – POLICIA DE CATALUNYA
C/ Jacint Verdaguer, 19
25280 Solsona
Tel. 973 48 14 94
Fax 973 48 35 01
Urgències: 088

4.6.

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 38.581,73 €.
(trenta-vuit mil cinc-cents vuitanta-un euros amb setanta-tres cèntims).

4.7.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.

4.8.

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

4.9.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Ajudant col·locador
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre

4.10.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ABRAÇADORES
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS ASFÀLTICS
ARGILES EXPANDIDES
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT
BLOCS DE MORTER DE CIMENT
CABLES DE COURE DE 450/750 V
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
CALÇS
CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS
CIMENTS
CIMENTS NATURALS
CLAUS
EMULSIONS BITUMINOSES
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE
FILFERROS
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GEOTÈXTILS
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GRAVES
GUIXOS
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
LÀMPADES FLUORESCENTS
LLATES
LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS
MALLES ELECTROSOLDADES
MAONS CERÀMICS
MAONS FORADATS SENZILLS
MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I
REBLERT DE CAMBRES
MATERIALS PER A SOLUCIONS COMPLETES DE TERRAT
MORTERS AMB ADDITIUS
MORTERS PER A ARREBOSSATS
MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
NEUTRES
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES
PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PORTES DE PERFILS D'ALUMINI
SEGELLANTS
SORRES
TAULERS
TAULONS
TEMPORITZADORS
TEULES DE CERÀMICA
TEULES DE MORTER DE CIMENT
TOTXANES
TUBS DE PVC A PRESSIÓ
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
VÀLVULES DE BOLA SINTÈTIQUES, MANUALS, PER A ENCOLAR O ROSCAR
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES
VÀLVULES DE PAPALLONA SINTÈTIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, PER A
MUNTAR ENTRE BRIDES
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES

4.11.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador
Compactador duplex manual de 700 kg
Camió per a transport de 7 t
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 l
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
Pàgina: 4
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 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 instal·lació 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’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
•
−
−
−
−
•
−
−
−

−
−
−
−
•
−
−
−
•
−

Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense
pas de vehicles.
Quadre General
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 Ω). 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).
Conductors
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 embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
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−
−

•
−
−
−

−
•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
•
−
−

5.2.

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
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
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
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
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’instal·laran 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.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar 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
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Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions 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 instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
−
La instal·lació 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.
−
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
−
Es col·locaran vàlvules antirretorn 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, ensegellats 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 parar-se 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
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−

•

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’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 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, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
−
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.
−
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 col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions 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 instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics
•

Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

•

Cabines d’evacuació

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

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.

6.2.

Vestuaris
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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
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
−
−
−

una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
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 autoadherents, 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,
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−
−
−
−
−

esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

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

7. ÀREES AUXILIARS
7.1.

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 instal·lació 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 passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.
La instal·lació 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.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 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
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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 instal·lacions 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’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal
d’il·luminació.
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 passarel·les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
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 instal·lació 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
cops).

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 balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

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.
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions 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.

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
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 epoxi, 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.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
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).

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/minipolvorins 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.
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.

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.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l’obra. 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 col·locaran, 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
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte
d’execució

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’instal·lacions 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
sol·licitarà 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
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
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons
el què es descrigui en el projecte d’execució

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.

10.3.

Característiques meteorològiques
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals

10.4.

Característiques del terreny
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Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

10.5.

Característiques de l'entorn
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim
a escola o a hospital,etc.)

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA CIVIL
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA MECÀNICA
CANALITZACIONS I RAMALS - MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS INTERIORS - INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I
ACCESSORIS
INSTAL·LACIONS INTERIORS - MANTENIMENT
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE
DE LINIES SOTERRADES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE
DE QUADRES ELÈCTRICS
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS INSTAL.LACIONS INTERIORS
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - PROVES I
POSADA EN SERVEI
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES
MOVIMENT D'EQUIPS
MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE, DE REGULACIÓ I
CONTROL
XARXES DE CANONADES
PROVES DE PRESSIÓ
PROVES DE POSADA EN MARXA
MANTENIMENT
INSTAL.LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS I
PETROLÍFERS
OBRA CIVIL
OBRA MECÀNICA
ACCESSORIS I ACABATS
PROVES I POSADA EN SERVEI

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).

12.1.

Procediments d'execució
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.).
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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.

12.2.

Ordre d'execució dels treballs
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc.

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
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:
LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació 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.
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
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.
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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.

14.2.

Il·luminació
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’il·luminació 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 il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.
100 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.
100 lux
: 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.
200 lux
: 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 col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
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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
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

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

82-94 dB
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 col·lectiva, 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
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
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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:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
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 metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix 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
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Filtres
en sitges o instal·lacions
confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall
Aspiració localitzada

Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
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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.
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.
Il·luminació 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.
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.

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 cristal·lí i no dispersar-se
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 il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.
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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
capil·lars 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
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 (nanometres) 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:
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 instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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
fer-se 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
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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 cèl·lula 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 cristal·lí. 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:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• 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.

k) 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.
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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.
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.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) 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 col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 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.
- 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
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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
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 col·lectiva, 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 paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

14.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com són:
−
−
−
−

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’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in
vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles
de metall o en el nivell d’omplenat 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.
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−

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció 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 pel·lícula 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 col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).
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.
Col·locar 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 metàl·lica 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 col·locar-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
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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
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.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- 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.
7è.- 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.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
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:
h)
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
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gravetat de la càrrega.
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
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 col·locar-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.
j)
k)

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 Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi
HX11M001

UA
m

HX11X003

u

HX11X021

u

HX11X022

u

Descripció
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
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
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense 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
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
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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 vist-i-plau 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-AVALUACIÓ-MESURES

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:
l) 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.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
n) 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
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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 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:

INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA CIVIL
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA MECÀNICA
CANALITZACIONS I RAMALS - MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS INTERIORS - INSTAL·LACIÓ DE CANONADES
I ACCESSORIS
INSTAL·LACIONS INTERIORS - MANTENIMENT
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS MUNTATGE DE LINIES SOTERRADES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS INSTAL.LACIONS INTERIORS
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS PROVES I POSADA EN SERVEI
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
MOVIMENT D'EQUIPS
XARXES DE CANONADES
PROVES DE POSADA EN MARXA
MANTENIMENT
INSTAL.LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES
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QUÍMICS I PETROLÍFERS
OBRA MECÀNICA
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 vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar 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
col·locar 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’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
• 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
instal·lacions 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 col·lectiva 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:
11.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.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.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.
La implantació de la senyalització i balisament 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.
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a
l’obra, etc.)

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 instal·lació
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 col·locarà 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 col·locarà 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 col·laboració 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 instal·lacions 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
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emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 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
col·locació 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 col·locarà una tanca a la línia de façana i 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.
•

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 col·locaran 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 col·locarà la senyalització corresponent.

•

Situació de grues-torre i muntacàrregues

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

Canvis de la Zona Ocupada

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.
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21.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
•

Tanques
Situació

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.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica 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 metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o 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 balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

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

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.

21.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic
•

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

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

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.

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
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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.

•

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 metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques 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
metàl·liques 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 (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

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 adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i 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.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
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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.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques 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 metàl·liques, 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.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran 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.

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

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.
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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

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 col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
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 col·locació 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 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

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 passarel·la 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).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
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tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

•

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 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 il·luminats 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 metàl·liques 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:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
q) 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.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) 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 col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de 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 col·locació 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 col·locarà 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:
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−
−
−
−
−
−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

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

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 ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
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

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.
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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.
−
Col·lisions 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:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
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
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. 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 metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. 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.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Inundació.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfosament 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.
6.Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
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
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
I01
I01.I01

INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA CIVIL

ENDERROC DE PAVIMENTS (ASFÀLTIC, FORMIGÓ, PANOT...); AIXECAMENT DE PAVIMENT; RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. EXCAVACIÓ DE RASES; AMUNTEGAMENT DE TERRES. REBLERT AMB
SAULÓ, SORRA, TERRA; COMPACTACIÓ DEL TERRENY. REPOSICIÓ DEL PAVIMENT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Itineraris a obra
Treballs en vores de l'excavació
Accés a rases i pous

P
2

G
3

A
4

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball
Manca d'il·luminació
Superfícies irregulars

1

1

1

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: Enfonsament de parets en excavació
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació de runes
Reposició de paviment

2

3

4

2

2

3

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball
Manca d'il·luminació

3

1

3

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: A l'interior de la rasa amb elements de l'estrebat

1

2

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes

1

1

1

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines o materials

2

1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Enderroc
Excavació de rasa
Manipulat de material de reblert
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes
Recorreguts per superfícies irregulars

3

2

4

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació d'eines i materials
Substitució elements de maquinària

2

2

3

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'exterior

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Manipulació de materials asfàltics

3

1

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Instal·lacions elèctriques concomitants
Instal·lació provisional d'obra

1

3

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Pols de l'àrea de treball, inhalació de productes asfáltics

2

1

2

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Ús d'aglomerants

2

1

2

21

INCENDIS

1

2

2

4

12
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Situació: Existència de canalitzación de gas
Ús de productes asfàltics
25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Itineraris a l'obra
Ús d'estenedora d'asfalt, formigoneres o carretons

2

2

3

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Ús de maquinària

2

1

2

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: Maquinària d'excavació i compactació

2

2

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000013
I0000015
I0000026
I0000051
I0000060
I0000067
I0000073
I0000074
I0000079
I0000096
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111
I0000112
I0000119
I0000120
I0000154
I0000156

I01.I02

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Suspensió de les feines en condicions extremes
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
No fumar
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
No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys)
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

Riscos
25
2 /6
2 /6
4
12
14
16
16
17
14
21
25
25
12 /25
25
26
27
3
3
16
16
2
16 /21

CANALITZACIONS I RAMALS - OBRA MECÀNICA

DESCÀRREGA I COL·LOCACIÓ DE TUBS A L'INTERIOR DE LA RASA; UNIÓ DE TUBS PER JUNTA; UNIÓ DE TUBS
PER SOLDADURA ELÈCTRICA O OXIACETILÈNICA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en vores de l'excavació
Accés a rases i pous

P
1

G
2

A
2

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a obra

1

1

1

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació i col·locació de tubs
Apilat defectuós de materials

1

3

3

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a l'obra
Interior de la rasa

1

2

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Col·locació dels tubs a la rasa amb mitjans auxiliars

1

2

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals i/o màquines

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1

2

2
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Situació: Ambient polsegós, tall de materials
11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: En col·locar els tubs a la rasa

1

2

2

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Àrea de treball

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació manual d'elements

2

2

3

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'exterior

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica

3

2

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica

3

2

4

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Àrea de treball

1

1

1

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica

3

2

4

20

EXPLOSIONS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

3

3

21

INCENDIS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica

3

2

4

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Itineraris a l'obra

2

2

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000028
I0000029
I0000067
I0000091
I0000095
I0000096
I0000099
I0000105
I0000106
I0000107
I0000128
I0000129
I0000134
I0000135
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148

I01.I03

Descripció
Ordre i neteja
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
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
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
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Establir un protocol i entrenar al personal en l'ús de les màquines de radiografies
Acotar les àrees afectades per les proves radiològiques, incloent-hi les àrees de
seguretat
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes
combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites

Riscos
2 /6
4
4 /11
16
20 /21
20
20 /21
10 /20 /21
25
25
25
16
15
19
19
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21

CANALITZACIONS I RAMALS - MANTENIMENT

TALL OXIACETILÈNIC PER REPARAR TRAMS DE CONDUCCIÓ; BAIXADA A PERICONS
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Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: A l'interior de la rasa
Vores de l'excavació
Accés a rases

P
1

G
3

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball

1

1

1

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: Enfonsament de parets en excavació
Apilament defectuós de tubs i elements
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

3

4

2

1

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Àrea de treball
Itineraris a obra

2

1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: A l'interior de la rasa amb elements de l'estrebat

1

2

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Ús de pala carregadora i camions de transport de runes

1

1

1

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Enderroc del paviment
Excavació de rasa
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: En col·locar tubs a la rasa
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de pala carregadora i elements de transport

3

2

4

1

2

2

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació d'elements i eines pesants

2

2

3

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'exterior

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica

3

2

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica

3

2

4

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Treballs en pericons
Gasos de soldadura

1

1

1

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Ús d'aglomerants

2

1

2

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Unió de tubs per soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

2

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Tall oxiacetilènic per canviar trams de conduccions

2

2

3

21

INCENDIS
Situació: Tall oxiacetilènic per canviar trams de conduccions

2

2

3

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Itineraris a l'obra

1

2

2

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Maquinària d'excavació i compactació

1

2

2

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS

3

2

4

4

11
12
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Situació: Ús d'eines i maquinària de percussió, trencadores i compactadores
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000024
I0000060
I0000073
I0000093
I0000095
I0000096
I0000099
I0000104
I0000111
I0000112
I0000119
I0000121
I0000127
I0000128
I0000129
I0000134
I0000135
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148

I01.I04

Descripció
Ordre i neteja
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Suspensió de les feines en condicions extremes
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar unions de mangueres amb filferros
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
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,
pluges o gelada
No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys)
Comprovar l'estat dels aïllaments
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Establir un protocol i entrenar al personal en l'ús de les màquines de radiografies
Acotar les àrees afectades per les proves radiològiques, incloent-hi les àrees de
seguretat
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes
combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites

Riscos
2 /6
3
14
16
20 /21
20
20 /21
10 /20 /21
25
3
3
16
16
16
16
15
19
19
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21

INSTAL·LACIONS INTERIORS - INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I ACCESSORIS

COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS TRAMS DE CONDUCCIÓ I MUNTANTS; ROSCAT DE CLAUS A LA BATERIA I AL
COMPTADOR D'ENTRADA I SORTIDA; SOLDADURA DE LES CONDUCCIONS DE COURE O POLIETILÈ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en bastides

P
2

G
3

A
4

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball

2

1

2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

2

3

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells d'alçada

3

2

4

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Ús de trepants per a la fixació de canonades

3

2

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Soldadura de canonades

2

2

3

21

INCENDIS
Situació: Soldadura de canonades

1

2

2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000020
I0000029
I0000146

I01.I06

Descripció
Ordre i neteja
No realitzar treballs a la mateixa vertical
No balancejar les càrregues suspeses
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles

Riscos
2
4
4
21

INSTAL·LACIONS INTERIORS - MANTENIMENT

SUBSTITUCIONS DE COMPTADORS O CLAUS; REPARACIONS DE FUITES EN MUNTANTS I CANONADES;
CONSERVACIÓ I/O REPARACIÓ DE LA BATERIA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en bastides per reparar fuites en els muntants i canonades
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a l'obra, àrea de treball

P
2

G
3

A
4

2

1

2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

2

3

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Traballs simultanis a diferents nivells d'alçada

1

2

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Àrea de treball

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i materials

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Actuacions sobre les canonades

3

2

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Soldadura de canonades

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Accionament de l'interruptor elèctric de la cambra de bateries

1

3

3

21

INCENDIS
Situació: Soldadura de canonades

2

2

3

2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000020
I0000066
I0000119
I0000121
I0000143
I0000146

I02
I02.I10

Descripció
Riscos
Ordre i neteja
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
15
Comprovar l'estat dels aïllaments
16
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
16
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 21
combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
21

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE LINIES
SOTERRADES

EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I
CONNEXIONS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

P
1

G
2

A
2
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Situació: Caiguda dins de rases o pous
2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: Esllavissades de terres de la rasa
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Descàrrega a l'obra de materials

1

3

3

2

2

3

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells

1

2

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i tall de materials

3

2

4

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Manipulació i projecció de materials

3

2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Descàrrega de materials

2

3

4

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Transport i descàrrega d'elements

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants

3

2

4

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'exterior

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operació de soldadura

3

2

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Connexió
Soldadura

2

3

4

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Pols a l'àrea de treball
Gasos de soldadura

2

3

4

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Arc elèctric
Soldadura

2

3

4

20

EXPLOSIONS
Situació: Soldadura oxiacetilènica

2

3

4

21

INCENDIS
Situació: Operació de soldadura
Existència d'instal·lacions de gas soterrades

2

3

4

23

INUNDACIONS
Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades

1

3

3

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Àrea de treball

2

2

3

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Maquinària d'excavació

1

2

2

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: Maquinària d'excavació

2

1

2

4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000015
I0000024
I0000026
I0000028
I0000029
I0000040
I0000050
I0000051
I0000060
I0000067
I0000068
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000091
I0000096
I0000099
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111
I0000112
I0000117
I0000119
I0000120
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000127
I0000128
I0000129
I0000142
I0000143
I0000146
I0000152
I0000156
I0000158

I02.I11

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
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
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Suspensió de les feines en condicions extremes
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
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
No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys)
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

Riscos
1
25
1
1
2 /6
2 /6
3
4
4
4 /11
9
11
12
14
16
16
16
16
16
14
20 /21
20 /21
10 /20 /21
25
25
25
25
26
27
3
3
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
20 /21
20 /21
21
13
21 /23
16

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - MUNTATGE DE QUADRES
ELÈCTRICS

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS METÀL·LICS,
MUNTATGE DE BARRES COL·LECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS,
UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

P
2

G
1

A
2
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5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Manipulació d'objectes i/o eines

2

1

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulacio d'eines i materials

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Muntatge d'estructures i suports metàl·lics

2

3

4

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de maquinària per a la descàrrega d'elements

2

3

4

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants

2

2

3

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Connexió
Operacions de soldadura elèctrica

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura

2

2

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Arc elèctric
Soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

2

2

20

EXPLOSIONS
Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica

2

3

4

21

INCENDIS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

3

4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000067
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000089
I0000091
I0000095
I0000096
I0000099
I0000117
I0000118
I0000119
I0000120
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000127

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No treballar al costat de linies 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
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
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
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins
40kg.,cond. segures
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas

Riscos
2 /6
2 /6
2 /6
16
16
16
16
16
19
20 /21
20
20 /21
20 /21
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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I0000128
I0000129
I0000141
I0000142
I0000143
I0000152
I0000154
I0000158
I0000165

I02.I13

necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

16
15
20 /21
20 /21
20 /21
13
2
16
21

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - INSTAL.LACIONS
INTERIORS

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES I SUPORTS METÀL·LICS,
MUNTATGE DE BARRES COL·LECTORES, ESTESA DE CABLES SOTA CANALITZACIONS, FIXACIÓ D'APARELLS,
UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs amb escales, en bastides o plataformes

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Distribució a l'obra d'elements

2

2

3

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells

2

2

3

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i/o materials

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Muntatge d'estructures i suports metàl·lics
Fixació d'aparells a les parets o estructures

1

2

2

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra

2

2

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants

2

2

3

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Connexió
Soldadura elèctrica

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Pols a l'àrea de treball
Gasos de soldadura

2

1

2

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Arc elèctric
Soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

3

3

20

EXPLOSIONS

2

3

4
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Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica
21

INCENDIS
Situació: Operacios de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000014
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000089
I0000095
I0000099
I0000117
I0000119
I0000120
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000127
I0000128
I0000129
I0000148
I0000151
I0000154
I0000158
I0000165

I02.I14

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
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
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Riscos
1
2 /6
2 /6
16
16
16
16
16
19
20
10 /20 /21
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
21
1
2 /6
16
16 /21

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - PROVES I POSADA EN
SERVEI

INSPECCIÓ VISUAL PRÈVIA, SENYALITZACIÓ I AVÍS AL PERSONAL PROPI I ALIÈ, COMPROVACIÓ D'AÏLLAMENTS,
MESURES DE POSTA A TERRA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs de comprovació i mesures en alçada

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada

1

2

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Comprovació d'aïllaments

3

2

4

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: En efectuar les proves

2

2

3
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000070
I0000071
I0000072
I0000119
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000151
I0000158
I0000165

I02.I15

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Comprovar l'estat dels aïllaments
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Riscos
1
2 /6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
16
16

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ BAIXA, D'ENLLAÇ I INTERIORS - EXPLOTACIÓ I
MANTENIMENT

INSPECCIÓ VISUAL DE LES INSTAL·LACIONS EN CÀRREGA, COMPROVACIONS AMB APARELLS, MANTENIMENT I
REPARACIONS SENSE TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: En efectuar la substitució d'elements en alçada o comprovació de tensió

P
2

G
3

A
4

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines

2

1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Caiguda d'elements i objectes o eines

2

1

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Àrea de treball

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i de materials

2

1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Manipulació i projecció de materials

2

2

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport manual d'elements

2

3

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Comprovacions amb aparells

1

3

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Arc elèctric

1

3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos
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I0000004
I0000012
I0000013
I0000020
I0000067
I0000070
I0000071
I0000072
I0000119
I0000120
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000151
I0000158
I0000165

I05

Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
No realitzar treballs a la mateixa vertical
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

16
1
2 /6
4
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
16
16

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES
MOVIMENT D'EQUIPS

I05.I01

DESCÀRREGA, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DELS EQUIPS I ELEMENTS AL LLOC DE LA SEVA INSTAL·LACIÓ
-CENTRAL DE FRED I CALOR, EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE I DE REGULACIÓ I CONTROL, ELEMENTS PER A
L´ELABORACIÓ DE CONDUCTES I CANONADES-

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

P
2

G
1

A
2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Descàrrega i presentació dels elements

3

2

4

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Moviment dels elements
Desballestament d'embalatges

3

2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Descàrrega i presentació dels elements

2

2

3

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de maquinària mòbil per elevar els equips

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport d'elements pesants

3

2

4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000015
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000047
I0000050
I0000117
I0000118

Descripció
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
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'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins
40kg.,cond. segures

Riscos
2
2
4
4
4 /11
4
4 /11
11
11
13
13
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I05.I02

MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE, DE REGULACIÓ I CONTROL

COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DELS EQUIPS I QUADRES ELÈCTRICS, MUNTATGE D'ALTRES COMPONENTS DE
REGULACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales i/o bastides o plataformes

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra elements sobresortits
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

2

1

2

2

1

2

2

2

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport d'elements pesants

2

3

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques

2

2

3

7
9

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000015
I0000117
I0000119
I0000120
I0000151
I0000154
I0000158

I05.I03

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

Riscos
1
2
2
13
16
16
1
2
16

XARXES DE CANONADES

PREFABRICACIÓ DE LA XARXA -TALLAT I SOLDAT- , PRESENTACIÓ PER AL MUNTATGE, FIXACIÓ DE SUPORTS,
SOLDADURA DE COMPONENTS, MUNTATGE DE VÀLVULES I PINTURA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales
Treballs en alçada amb bastides

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
Taller de prefabricació

2

1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada

2

2

3

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Presentació dels prefabricats al lloc del muntatge

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús de màquines de tall i trepants
Preparació i col·locació de xapes per a la protecció exterior de l'aïllament

2

2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Espurnes
Partícules de metall

2

2

3

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Manipulació d'elements

2

2

3
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13

SOBREESFORÇOS
Situació: Presentació dels prefabricats al lloc del muntatge

2

2

3

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Contacte amb cordons de soldadura

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura
Vapors de dissolvents de pintures

2

2

3

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Contactes amb fibra de vidre per a l'aïllament de canonades

2

2

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

2

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica

1

3

3

21

INCENDIS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000071
I0000091
I0000093
I0000095
I0000096
I0000099
I0000117
I0000119
I0000120
I0000127
I0000128
I0000129
I0000130
I0000131
I0000132
I0000133
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148
I0000151
I0000154
I0000158

I05.I08

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Revisió de la posta a terra
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
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
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Desembalar els productes de llanes minerals i fibres ceràmiques el més a prop possible
del lloc d'ús
Limitar les operacions de desplaçament de l'aïllament un cop col·locat
Utilitzar preferentement ganivets per comptes de serres per al tall del material aïllant
Neteja de la zona de treball mitjançant aspiració o per via humida
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes
combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

Riscos
1
2
16
20 /21
20 /21
20
20 /21
10 /20 /21
13
16
16
16
16
16
17 /18
17 /18
17 /18
17 /18
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21
1
2
16

PROVES DE PRESSIÓ

OMPLIMENT D'AIGUA DELS CIRCUITS DE CANONADES, ACTUACIONS SOBRE PURGADORS I PUNTS DE BUIDAT,
POSADA EN MARXA DE BOMBES, SUBMISSIÓ A PRESSIÓ DELS CIRCUITS TANCATS, NETEJA DELS CIRCUITS
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FRIGORÍFICS I PROVA DE PRESSIÓ AMB NITROGEN, BUIDAT DEL SISTEMA I ASSECAT DE CANONADES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Trencament de soldadura i expulsió de components en efectuar les proves

1

3

3

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Contactes amb elements a temperatures extremes

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Posada en marxa de bombes

1

3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000121
I0000154
I0000158

I05.I09

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

Riscos
1
2
16
2
16

PROVES DE POSADA EN MARXA

OMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADDITIUS; COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS
ROTATIUS, CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT;
AJUSTAMENT DE VÀLVULES I ELEMENTS DE REGULACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra parts fixes de la instal·lació

3

2

4

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Expulsió de refrigerants o fluids a temperatures extremes
Neteja interior dels conductes

2

3

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: Comprovació del sentit de rotació dels ventiladors dels equips de la central fred/calor i
equips de tractament d'aire

3

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Exposició a substàncies a temperatures extremes
Contactes amb objectes a temperatures extremes

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
2
Situació: Comprovació dels circuits elèctrics a la central fred/calor, equips de tractament d'aire o
de regulació i control

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III

2

2

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Ús de refrigerants del Grup III

1

3

3

21

INCENDIS
Situació: Ús de refrigerants del Grup III

1

3

3
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000071
I0000096
I0000114
I0000115
I0000116
I0000154
I0000158

I05.I10

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Revisió de la posta a terra
No fumar
Portar la roba ajustada al cos
Portar el cabell recollit
Suprimir els objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, etc.
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

Riscos
1
2
16
20 /21
11
11
11
2
16

MANTENIMENT

REOMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADDITIUS; COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS
ROTATIUS, CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT;
AJUSTAMENT DE VÀLVULES, COMPORTES I ELEMENTS DE REGULACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Reompliment dels circuits
Expulsió de fluids
Neteja interior de conductes amb aire

2

2

3

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Comprovació del funcionament dels elements rotatius

2

3

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Exposició a substàncies a temperatures extremes
Contactes amb objectes a temperatures extremes

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Comprovació dels circuits elèctrics

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III

2

2

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Existència de fuites de refrigerants del Grup III

1

3

3

21

INCENDIS
Situació: Existència de fuites de refrigerants del Grup III

1

3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000071
I0000073
I0000096
I0000114
I0000115
I0000116
I0000119
I0000121
I0000122

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
No fumar
Portar la roba ajustada al cos
Portar el cabell recollit
Suprimir els objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, etc.
Comprovar l'estat dels aïllaments
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides

Riscos
1
2
16
16
20 /21
11
11
11
16
16
16
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I0000123
I0000124
I0000126
I0000158
I0000165

I08
I08.I01

Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

16
16
16
16
16

INSTAL.LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS I PETROLÍFERS
OBRA CIVIL

REPLANTEIG, COMPACTACIÓ Y ANIVELLAMENT DEL TERRENY, FONAMENTS, ENCOFRAT DE LA BASE DE
FORMIGÓ, COL·LOCACIÓ D'ANCORATGES, FORMACIÓ DEL RECIPIENT CUBETA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales o bastides
A l'interior de l'excavació

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
Itineraris a l'obra

2

1

2

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: Enfonsament de parets en excavació
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació i transport d'elements

1

3

3

2

2

3

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Àrea de treball
Itineraris a l'obra

2

1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra les estructures existents

2

3

4

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Presència de maquinària

2

2

3

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

3

2

4

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Manipulació de materials

2

2

3

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Encofrats, elements ferrallats

1

2

2

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de maquinària automotriu

2

2

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport d'elements

3

2

4

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'intempèrie

1

2

2

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques
Instal·lació elèctrica provisional d'obra

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Pols de a l'àrea de treball

3

1

3

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Contactes amb aglomerants

2

2

3

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Presència de vehicles

1

2

2

4
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26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Màquines de perforació del sòl

3

1

3

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: Ús de maquinària d'excavació

2

1

2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000012
I0000013
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000047
I0000060
I0000063
I0000079
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111
I0000112
I0000117
I0000119
I0000120
I0000121
I0000149
I0000150
I0000152
I0000154
I0000156

I08.I02

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar 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
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'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Suspensió de les feines en condicions extremes
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
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
No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys)
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Realitzar treballs 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
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

Riscos
25
1
2 /6
2 /6
4
3
3
4
4
4
4 /11
4
4 /11
11
14
14
14
25
25
25
25
26
27
3
3
13
16
16
16
1
1
4 /13
2
16

OBRA MECÀNICA

TALLAT, DOBLEGAT, TREPANAT I SOLDADURA DE PLANXES D'ACER PER A LA FORMACIÓ DEL DIPÒSIT,
CONSTRUCCIÓ DEL SOSTRE FLOTANT I MUNTATGE DE L'ESCALA METÀL·LICA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales o bastides

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
Itineraris a l'obra

2

1

2

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: Manipulació i transport d'elements

2

1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells d'alçada

3

2

4

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Àrea de treball

2

1

2
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7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra estructures preexistents

2

2

3

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

3

2

4

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Ús de moles i trepants i eines de tall

3

2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Dispositius de conformació de planxes d'acer

2

2

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Desplaçament manual de càrregues

2

2

3

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'intempèrie

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Soldadura elèctrica
Oxitall

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques
Instal·lació elèctrica provisional d'obra
Soldadura elèctrica
Treballs a l'interior del dipòsit

2

2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura

3

1

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Soldadura elèctrica o oxitall

2

3

4

20

EXPLOSIONS
Situació: Oxitall
INCENDIS
Situació: Operacions de soldadura o oxitall

1

3

3

1

3

3

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Ajustament de peces

3

1

3

21

26

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000031
I0000047
I0000070
I0000071
I0000073
I0000079
I0000085
I0000089
I0000093
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
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
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
Evitar unions de mangueres amb filferros
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

Riscos
1
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4 /11
4 /11
11
16
16
16
14
17
19
20 /21
20
20 /21
10 /20 /21
26
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I0000115
I0000116
I0000117
I0000119
I0000120
I0000121
I0000128
I0000129
I0000134
I0000135
I0000141
I0000142
I0000143
I0000144
I0000146
I0000147
I0000148
I0000151
I0000152
I0000154
I0000158

I08.I03

Portar el cabell recollit
Suprimir els objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres, etc.
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Establir un protocol i entrenar al personal en l'ús de les màquines de radiografies
Acotar les àrees afectades per les proves radiològiques, incloent-hi les àrees de
seguretat
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
No soldar a interior de contenidors i dipòsits sense netejar ni desgasificar amb vapor o
gas inert
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes
combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites
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
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

11
11
13
16
16
16
16
15
19
19
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21
1
4 /13
2
16

ACCESSORIS I ACABATS

TRACTAMENT ANTIÒXID I ANTICORROSIU, RECOBRIMENT INTERIOR I SEGELLATGES, MUNTATGE DE
CANONADES (ENTRADA, SORTIDA, VENTEIG, PURGA, ETC.), COL·LOCACIÓ DE VÀLVULES I PINTURA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales
Treballs en alçada amb bastides

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
Itineraris a obra

2

1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells d'alçada

2

2

3

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Àrea de treball
COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra instal·lacions existents

2

1

2

2

1

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Presència de maquinària d'elevació

1

3

3

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Esquitxades de pintures i altres materials

3

2

4

3

2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Col·locació d'elements

1

2

2

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Col·locació de vàlvules i accessoris

3

2

4

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'intempèrie

1

2

2

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Ús de pintures, recobriments i segellats

3

2

4

7

10
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18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Ús de pintures, recobriments i segellats

3

2

4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000015
I0000079
I0000085
I0000151
I0000152
I0000154

I08.I04

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
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

Riscos
1
2 /6
2 /6
14
17
1
13
2

PROVES I POSADA EN SERVEI

PROVES HIDRÀULIQUES, D'ESTANQUITAT I DELS VENTAMENTS, CORRECCIÓ DE FUITES I DEFORMACIONS,
PROVES DE PRESSIÓ DE CANONADES, MANIPULACIÓ DE PRODUCTES -TRANSVASSAMENT I BUIDAT-

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales o plataformes elevadores

P
2

G
2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra instal·lacions existents

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Eines manuals
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Correcció de fuites
Proves de ventament
Manipulació de producte

2

2

3

2

3

4

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Correcció de fuites
Proves de ventament
Manipulació de producte

1

3

3

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Transvassament i manipulació de producte

3

2

4

21

INCENDIS
Situació: Transvassament de producte

2

3

4

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: Correcció de fuites
Proves de ventament

3

2

4

10

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000092
I0000096
I0000140
I0000145

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
No fumar
Abans de tallar canonada o separar 2 pletines,unir parts amb cable conductor o posada a
terra
Connexió a terra de la màniga de descàrrega o purga i del recinte de recepció

Riscos
1
2
21
21
21
21
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I0000151
I0000154

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1
2

26. Signatures
Francesc Solé Duocastella
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Quadre de preus I

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/18

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

14LFK88B

m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
poliestirè i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i
6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

49,75 €

P- 2

151ZB39A

m

Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire, filada de peça ceràmica,
reforç de membrana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament
de dues peces de ceràmica
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

46,04 €

P- 3

1523FEEE

m2

Coberta inclinada, amb un pendent del 32% de teula de morter de ciment corba d'11 peces/m2,
col·locada clavada sobre enllatat sobre sostre inclinat, enllatat amb llates de fusta de pi de 40x40
mm cada 20 cm clavada sobre enllatat de 60x40 mm cada 30 cm col·locat amb amb fixacions
mecàniques, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm de gruix i de 126 a
160 kg/m3, col·locades amb fixacions mecàniques
(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

115,41 €

P- 4

16129F29

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret
recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb
plaques de llana mineral de roca (MW), de 40 mm de gruix i 66 a 85 kg/m3 i full interior format per
paredó amb morter elaborat a l'obra o amb adhesiu cola de 10 cm de gruix de totxana de
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS 2006
(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

118,95 €

P- 5

193527BB

m2

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter
impermeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i la
segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de
paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

42,95 €

P- 6

1A1ESA5C

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x215 cm, amb porta de xapa
galvanitzada amb dues fulles batents i perfils de preu alt, amb pany i bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

290,28 €

P- 7

4G411333

u

Quadre de protecció del quadre de control rentat de filtres i protecció agitador coagulant, amb
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus 1P+N,C16A d'intensitat nominal, interruptor diferencial
de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, guardamotor
3P,2,5-4A i contactor. Col·locat en armari aïllant, amb porta, tub protector i línies elèctriques fins a
cada element
(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

783,19 €

P- 8

E2135341

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

195,53 €

P- 9

E2214828

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

37,30 €

P- 10

E2R6423A

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

14,25 €

P- 11

E3C515B3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
(NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

96,18 €

PREU

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/18

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 12

E3CBM8CC

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P- 13

E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

29,43 €

P- 14

E4E2566L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

38,33 €

P- 15

E5131120

m2

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no ventilada, formada per
membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat lleuger i tepe biodegradable , col·locada sense
adherir
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

89,19 €

P- 16

EHB17367

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

66,38 €

P- 17

KK26114C

u

Porta amb xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior,
de mides 1800x1490 mm, amb reixetes de ventilació i pany i clau
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

385,31 €

P- 18

P11

u

Filtre cilíndric vertical multicapa 48´´ fabricat en acer d'alta gamma, de diàmetre=1200mm i
PN=7bar tipus Culligan, Vican o equivalent. Amb placa portacrepines, crepines, càrregues de
grava de suport i arena silicea de filtració, manòmetres d'entrada i sortida, canonades
d'interconnexió de vàlvules, 5 vàlvules automàtiques de 2´´1/2, 2 boques d'inspecció lateral i
superior, mescaldor estàtic en PVC DN65 i tots els elements necessaris per al correcte
funcionament de l'equip.

22.516,76 €

PREU
5,80 €

(VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 19

P12

u

Bomba dosificadora de 2 l/h i 10 bar de gamma alta, amb cos de bomba PVDF i purga manual,
microprocessador amb display digital i treball multifunció amb senyal de pulsos / 4-20mA i control
de pausa. Inclou ràcord d'injecció, tubs d'aspiració i impulsió en PTFE 6x4mm entre tanc i punt de
dossificació, accessòris addicinals de muntatge, vàlvula de peu i tots els elements per al seu
correcte funcionament. Alimentació 1x230Vac.
(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

1.232,60 €

P- 20

P13

u

Dipòsit dosificador de producte químic de 100 lts de dimensions D=640x460mm, fabricat amb
polietiè alimentari.
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

378,30 €

P- 21

P14

u

Posada en servei de tot el sistema de tractament: filtració, bombes dosificadores, ajust de les
dosificacions de coagulant, cabals. Inclou entrega de documentació final AS-BUILT i paràmetres
de configuració / parametrització de la planta.
(MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

1.193,28 €

P- 22

P15

u

Agitador lent en PVC instal·lat en dipòsit dosificador, amb motor de 600rpm i L=600mm,
alimentació a 1x230Vac. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i funcionament
(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

923,50 €

P- 23

P21

u

Cabalímetre tipus WOLTMANN DN65 Qn=40m3/h PN=16bar L=200mm R(Q3/Q1)=80, inclosos
accessoris de muntatge i emissor d'impulsos
(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

539,00 €

P- 24

P22

u

Vàlvula equilibrat hidràulic DN50 PN=20 amb juntes de vitó i rang d'ajust 2,8 a 14,2 m3/h.Inclou
accessoris de muntatge.
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

209,59 €

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/18

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 25

P23

u

Partida per a la interconnexió d'aigua per alimentació del filtre, amb tub de PVC-U PN=10 de
diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox existent, ´´tes´´,vàlvules de papallona de tall
DN65, vàlvula papallona by-pass en DN65, vàlvula de retenció, suportació, manòmetres, picatges i
tot el material necessari.
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

1.872,04 €

P- 26

P24

u

Partida per a la connexió del desaigue de filtre a col·lector drenatge, amb tub de PVC-U PN=10 de
diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox existent, suportació, manòmetres, picatges i tot el
material necessari.
(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

841,92 €

P- 27

P25

u

Vàlvula regulador de pressió d'alta gamma, model XG DN50 marca BELGICAST o equivalent,
PN=16, de baixa pèrdua de càrrega, temperatura de funcionamient: +1°C a +65°C., seient: clase
A conforme a la norma ISO 5208-2, distancia entre bridas según EN 558-1 serie 1. Inclou part
proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge.
(DOS MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

2.028,86 €

P- 28

P31

u

Treballs prèvis per desplaçar el quadre elèctric general, canalització, antena exterior equip
telecontrol i tots els elements necessàris per poder dur a terme els treballs d'obra civil. Inclou la
recol·locació a la seva ubicació final un cop acabada l'ampliació de caseta
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

745,80 €

P- 29

P33

u

Quadre elèctric de comandament i controlador del sistema de filtració i dosificacio de producte
químic, amb accionament de les vàlvules de rentat de filtre, pressostat diferencial, programador
rentat de filtres, part proporcional de cablejat actuadors i material de muntatge
(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

2.444,40 €

P- 30

P35

u

Ampliació de l'equip de telecontrol existent amb la incorporació de les noves senyals i modificació
de la pantalla SCADA amb els nou esquema.
(MIL SEIXANTA EUROS)

1.060,00 €

P- 31

P36

u

Transductor de pressió amb rang de mesura 0-10 bar i sortida 4-20mA. Inclou part proporcional de
cablejat i accessoris de muntatge.
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

136,23 €

P- 32

P41

u

Partida d'abonament integre per a la redacció del Plà de Seguretat i Salut de l'Obra i aplicació de
tots els mitjans auxiliars i materials necessaris tal de per garantir-ne el compliment
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00 €

P- 33

P51

u

Arranjament del camí d'accés al dipòsit de Timoneda, amb reparació de desperfectes, reparfilat i
aplicació de grava
(SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

777,47 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Quadre de preus II

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

CODI
14LFK88B

151ZB39A

1523FEEE

16129F29

193527BB

1A1ESA5C

4G411333

E2135341

E2214828

UA
m2

m

m2

m2

m2

m2

u

m3

m3

Data: 13/05/18

DESCRIPCIÓ
Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7
m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
Altres conceptes
Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire, filada de
peça ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica
Altres conceptes
Coberta inclinada, amb un pendent del 32% de teula de morter de ciment
corba d'11 peces/m2, col·locada clavada sobre enllatat sobre sostre inclinat,
enllatat amb llates de fusta de pi de 40x40 mm cada 20 cm clavada sobre
enllatat de 60x40 mm cada 30 cm col·locat amb amb fixacions mecàniques,
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm de gruix i de
126 a 160 kg/m3, col·locades amb fixacions mecàniques
Altres conceptes
Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment
intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament
amb plaques de llana mineral de roca (MW), de 40 mm de gruix i 66 a 85
kg/m3 i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra o amb
adhesiu cola de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram
central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS 2006
Altres conceptes
Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de
D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel mètode penetració
capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i la segona en forma de
beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS
2006
Altres conceptes
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x215
cm, amb porta de xapa galvanitzada amb dues fulles batents i perfils de preu
alt, amb pany i bastiment de base de tub d'acer galvanitzat
Altres conceptes
Quadre de protecció del quadre de control rentat de filtres i protecció agitador
coagulant, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus 1P+N,C16A
d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i
interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, guardamotor
3P,2,5-4A i contactor. Col·locat en armari aïllant, amb porta, tub protector i
línies elèctriques fins a cada element
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió

Pàg.:

1

PREU
49,75 €

49,75 €
46,04 €

46,04 €
115,41 €

115,41 €
118,95 €

118,95 €
42,95 €

42,95 €
290,28 €

290,28 €
783,19 €

783,19 €
195,53 €
195,53 €
37,30 €

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 13/05/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 10

P- 11

E2R6423A

E3C515B3

m3

m3

B065760C

P- 12

E3CBM8CC

m2

B0A14200
B0B34256

P- 13

E3CDD100

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0DZA000

P- 14

E4E2566L

m2

B0E244L6

P- 15

E5131120

m2

B5131120

P- 16

EHB17367

u

BHB17362

BHU8T3Q0
BHWB1000

P- 17

KK26114C

u

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat
lleuger i tepe biodegradable , col·locada sense adherir
Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat
lleuger i tepe biodegradable
Altres conceptes
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W
del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica,
IP-65, muntada superficialment al sostre
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de
58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65
Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents
Altres conceptes
Porta amb xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb
obertura cap a l'exterior, de mides 1800x1490 mm, amb reixetes de ventilació
i pany i clau

Pàg.:

2

PREU
37,30 €
14,25 €

14,25 €
96,18 €
77,77350 €

18,41 €
5,80 €
0,02693 €
4,14000 €
1,63 €
29,43 €
0,22215 €
1,13989 €
0,49999 €
1,51800 €
0,08940 €
25,96 €
38,33 €

15,58750 €

22,74 €
89,19 €

74,01900 €

15,17 €
66,38 €

43,91000 €

6,44000 €
3,42000 €
12,61 €
385,31 €

Projecte executiu ETAP Timoneda

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 18

CODI
BK26114C

P11

UA

u

P1F1

Data: 13/05/18

DESCRIPCIÓ
Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb
obertura cap a l'exterior, de mides 1930x1050x400 mm i capacitat per a 12
comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la
companyia subministradora
Altres conceptes
Filtre cilíndric vertical multicapa 48´´ fabricat en acer d'alta gamma, de
diàmetre=1200mm i PN=7bar tipus Culligan, Vican o equivalent. Amb placa
portacrepines, crepines, càrregues de grava de suport i arena silicea de
filtració, manòmetres d'entrada i sortida, canonades d'interconnexió de
vàlvules, 5 vàlvules automàtiques de 2´´1/2, 2 boques d'inspecció lateral i
superior, mescaldor estàtic en PVC DN65 i tots els elements necessaris per
al correcte funcionament de l'equip.

Filtre cilíndric vertical D.1200mm complert
Altres conceptes

P- 19

P12

u

P1DOS1

P- 20

P13

u

P1DOS2

P- 21

P- 22

P14

P15

u

u

P1DOS3

P- 23

P21

u

P2CAB2
P2CAEP

P- 24

P22
P2VE1

u

Bomba dosificadora de 2 l/h i 10 bar de gamma alta, amb cos de bomba
PVDF i purga manual, microprocessador amb display digital i treball
multifunció amb senyal de pulsos / 4-20mA i control de pausa. Inclou ràcord
d'injecció, tubs d'aspiració i impulsió en PTFE 6x4mm entre tanc i punt de
dossificació, accessòris addicinals de muntatge, vàlvula de peu i tots els
elements per al seu correcte funcionament. Alimentació 1x230Vac.
Bomba dosificadora de 2 l/h i 10 bar de gamma alta, amb cos de bomba
PVDF i purga manual, microprocessador amb display digital i treball
multifunció amb senyal de pulsos / 4-20mA i control de pausa. Inclou ràcord
d'injecció, tubs d'aspiració i impulsió en PTFE 6x4mm, accessòris addicinals
de muntatge i vàlvula de peu. Alimentació 1x230Vac.
Altres conceptes
Dipòsit dosificador de producte químic de 100 lts de dimensions
D=640x460mm, fabricat amb polietiè alimentari.
Dipòsit dosificador de producte químic de 100 lts de dimensions
D=640x460mm, fabricat amb polietiè alimentari.
Altres conceptes
Posada en servei de tot el sistema de tractament: filtració, bombes
dosificadores, ajust de les dosificacions de coagulant, cabals. Inclou entrega
de documentació final AS-BUILT i paràmetres de configuració /
parametrització de la planta.
Altres conceptes
Agitador lent en PVC instal·lat en dipòsit dosificador, amb motor de 600rpm i
L=600mm, alimentació a 1x230Vac. Inclou tots els elements necessaris per al
seu muntatge i funcionament
Agitador lent en PVC per a dipòsit dosificador, amb motor a 600rpm i
L=600mm
Altres conceptes
Cabalímetre tipus WOLTMANN DN65 Qn=40m3/h PN=16bar L=200mm
R(Q3/Q1)=80, inclosos accessoris de muntatge i emissor d'impulsos
Cabalímetre tipus WOLTMANN DN50 Qn=40m3/h PN=16bar L=200mm
R(Q3/Q1)=80
Emissor d'impulsos per comptador WOLTMANN tipus REED
Altres conceptes
Vàlvula equilibrat hidràulic DN50 PN=20 amb juntes de vitó i rang d'ajust 2,8
a 14,2 m3/h.Inclou accessoris de muntatge.
Vàlvula d'equilibrat hidràulic DN50
Altres conceptes

Pàg.:

3

PREU
288,93000 €

96,38 €
22.516,76 €

20.876,00000 €
1.640,76 €
1.232,60 €

984,00000 €

248,60 €
378,30 €
129,70000 €
248,60 €
1.193,28 €

1.193,28 €
923,50 €

674,90000 €
248,60 €
539,00 €
405,00000 €
44,50000 €
89,50 €
209,59 €
121,66000 €
87,93 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 25

P- 26

P- 27

CODI
P23

P24

P25

UA
u

u

u

P2VR1

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

P31

P33

P35

P36

u

u

u

u

P37

P- 32

P- 33

P41

P51

u

u

Data: 13/05/18

DESCRIPCIÓ
Partida per a la interconnexió d'aigua per alimentació del filtre, amb tub de
PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox existent,
´´tes´´,vàlvules de papallona de tall DN65, vàlvula papallona by-pass en
DN65, vàlvula de retenció, suportació, manòmetres, picatges i tot el material
necessari.
Altres conceptes
Partida per a la connexió del desaigue de filtre a col·lector drenatge, amb tub
de PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox
existent, suportació, manòmetres, picatges i tot el material necessari.
Altres conceptes
Vàlvula regulador de pressió d'alta gamma, model XG DN50 marca
BELGICAST o equivalent, PN=16, de baixa pèrdua de càrrega, temperatura
de funcionamient: +1°C a +65°C., seient: clase A conforme a la norma ISO
5208-2, distancia entre bridas según EN 558-1 serie 1. Inclou part
proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge.
Vàlvula regulador de pressió d'alta gamma, model XG DN50 marca
BELGICAST o equivalent, PN=16, de baixa pèrdua de càrrega, temperatura
de funcionamient: +1°C a +65°C., seient: clase A conforme a la norma ISO
5208-2, distancia entre bridas según EN 558-1 serie 1. Inclou part
proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge.
Altres conceptes
Treballs prèvis per desplaçar el quadre elèctric general, canalització, antena
exterior equip telecontrol i tots els elements necessàris per poder dur a terme
els treballs d'obra civil. Inclou la recol·locació a la seva ubicació final un cop
acabada l'ampliació de caseta
Altres conceptes
Quadre elèctric de comandament i controlador del sistema de filtració i
dosificacio de producte químic, amb accionament de les vàlvules de rentat de
filtre, pressostat diferencial, programador rentat de filtres, part proporcional de
cablejat actuadors i material de muntatge
Altres conceptes
Ampliació de l'equip de telecontrol existent amb la incorporació de les noves
senyals i modificació de la pantalla SCADA amb els nou esquema.
Sense descomposició
Transductor de pressió amb rang de mesura 0-10 bar i sortida 4-20mA.
Inclou part proporcional de cablejat i accessoris de muntatge.
Transductor pressió 0-10 bar i sortida 4-20mA
Altres conceptes
Partida d'abonament integre per a la redacció del Plà de Seguretat i Salut de
l'Obra i aplicació de tots els mitjans auxiliars i materials necessaris tal de per
garantir-ne el compliment
Sense descomposició
Arranjament del camí d'accés al dipòsit de Timoneda, amb reparació de
desperfectes, reparfilat i aplicació de grava

Pàg.:

4

PREU
1.872,04 €

1.872,04 €
841,92 €

841,92 €
2.028,86 €

1.551,55000 €

477,31 €
745,80 €

745,80 €
2.444,40 €

2.444,40 €
1.060,00 €
1.060,00 €
136,23 €
76,60000 €
59,63 €
1.200,00 €

1.200,00 €
777,47 €
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Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

01

Obra civil

Subcapítol

01

Enderroc paret caseta i acondicionament terreny

Pàg.:

1

1 E2R6423A

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 10)

14,25

10,000

142,50

2 E2135341

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

195,53

1,584

309,72

3 E2214828

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50
a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 9)

37,30

4,800

179,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

631,26

Obra

01

Capítol

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda
Obra civil

Subcapítol

02

Ampliació caseta dipòsit

1 E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 13)

29,43

2,160

63,57

2 E3CBM8CC

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 12)

5,80

10,800

62,64

3 E3C515B3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P
- 11)

96,18

3,240

311,62

4 E4E2566L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 (P - 14)

38,33

22,875

876,80

5 14LFK88B

m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

49,75

8,100

402,98

6 151ZB39A

m

Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire,
filada de peça ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces
de ceràmica (P - 2)

46,04

1,770

81,49

7 1A1ESA5C

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
140x215 cm, amb porta de xapa galvanitzada amb dues fulles batents i
perfils de preu alt, amb pany i bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat (P - 6)

290,28

3,080

894,06

8 E5131120

m2

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per membrana antiarrels, sistema de drenatge,
substrat lleuger i tepe biodegradable , col·locada sense adherir (P - 15)

89,19

8,100

722,44

TOTAL

Subcapítol

01.01.02

3.415,60

Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

01

Obra civil

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda
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Data: 30/04/18

Subcapítol

03

Pàg.:

2

Nova caseta producte químic

1 16129F29

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment
intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat W1,
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW), de 40 mm de
gruix i 66 a 85 kg/m3 i full interior format per paredó amb morter
elaborat a l'obra o amb adhesiu cola de 10 cm de gruix de totxana de
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS
2006 (P - 4)

118,95

4,720

561,44

2 193527BB

m2

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel
mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i
la segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment
del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 5)

42,95

1,980

85,04

3 KK26114C

u

Porta amb xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents
amb obertura cap a l'exterior, de mides 1800x1490 mm, amb reixetes
de ventilació i pany i clau (P - 17)

385,31

1,000

385,31

4 1523FEEE

m2

Coberta inclinada, amb un pendent del 32% de teula de morter de
ciment corba d'11 peces/m2, col·locada clavada sobre enllatat sobre
sostre inclinat, enllatat amb llates de fusta de pi de 40x40 mm cada 20
cm clavada sobre enllatat de 60x40 mm cada 30 cm col·locat amb amb
fixacions mecàniques, aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(MW) de 40 mm de gruix i de 126 a 160 kg/m3, col·locades amb
fixacions mecàniques (P - 3)

115,41

2,200

253,90

5 14LFK88B

m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

49,75

2,200

109,45

6 E3CBM8CC

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 12)

5,80

2,400

13,92

7 E3C515B3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P
- 11)

96,18

0,480

46,17

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

1.455,23

Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

01

Planta de filtració

1 P11

u

Filtre cilíndric vertical multicapa 48´´ fabricat en acer d'alta gamma, de
diàmetre=1200mm i PN=7bar tipus Culligan, Vican o equivalent. Amb
placa portacrepines, crepines, càrregues de grava de suport i arena
silicea de filtració, manòmetres d'entrada i sortida, canonades
d'interconnexió de vàlvules, 5 vàlvules automàtiques de 2´´1/2, 2
boques d'inspecció lateral i superior, mescaldor estàtic en PVC DN65 i
tots els elements necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

22.516,76

1,000

22.516,76

(P - 18)

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Pàg.:

3

2 P21

u

Cabalímetre tipus WOLTMANN DN65 Qn=40m3/h PN=16bar
L=200mm R(Q3/Q1)=80, inclosos accessoris de muntatge i emissor
d'impulsos (P - 23)

539,00

1,000

539,00

3 P14

u

Posada en servei de tot el sistema de tractament: filtració, bombes
dosificadores, ajust de les dosificacions de coagulant, cabals. Inclou
entrega de documentació final AS-BUILT i paràmetres de configuració
/ parametrització de la planta. (P - 21)

1.193,28

1,000

1.193,28

4 P22

u

Vàlvula equilibrat hidràulic DN50 PN=20 amb juntes de vitó i rang
d'ajust 2,8 a 14,2 m3/h.Inclou accessoris de muntatge. (P - 24)

209,59

2,000

419,18

5 P23

u

Partida per a la interconnexió d'aigua per alimentació del filtre, amb tub
de PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox
existent, ´´tes´´,vàlvules de papallona de tall DN65, vàlvula papallona
by-pass en DN65, vàlvula de retenció, suportació, manòmetres,
picatges i tot el material necessari. (P - 25)

1.872,04

1,000

1.872,04

6 P24

u

Partida per a la connexió del desaigue de filtre a col·lector drenatge,
amb tub de PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del
tub inox existent, suportació, manòmetres, picatges i tot el material
necessari. (P - 26)

841,92

1,000

841,92

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

27.382,18

Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

02

Dosificació de producte químic

1 P12

u

Bomba dosificadora de 2 l/h i 10 bar de gamma alta, amb cos de
bomba PVDF i purga manual, microprocessador amb display digital i
treball multifunció amb senyal de pulsos / 4-20mA i control de pausa.
Inclou ràcord d'injecció, tubs d'aspiració i impulsió en PTFE 6x4mm
entre tanc i punt de dossificació, accessòris addicinals de muntatge,
vàlvula de peu i tots els elements per al seu correcte funcionament.
Alimentació 1x230Vac. (P - 19)

1.232,60

2,000

2.465,20

2 P13

u

Dipòsit dosificador de producte químic de 100 lts de dimensions
D=640x460mm, fabricat amb polietiè alimentari. (P - 20)

378,30

1,000

378,30

3 P15

u

Agitador lent en PVC instal·lat en dipòsit dosificador, amb motor de
600rpm i L=600mm, alimentació a 1x230Vac. Inclou tots els elements
necessaris per al seu muntatge i funcionament (P - 22)

923,50

1,000

923,50

TOTAL

Subcapítol

01.02.02

3.767,00

Obra

01

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

03

Arqueta derivació

1 P25

TOTAL

u

Subcapítol

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Vàlvula regulador de pressió d'alta gamma, model XG DN50 marca
BELGICAST o equivalent, PN=16, de baixa pèrdua de càrrega,
temperatura de funcionamient: +1°C a +65°C., seient: clase A
conforme a la norma ISO 5208-2, distancia entre bridas según EN
558-1 serie 1. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte
muntatge. (P - 27)
01.02.03

2.028,86

1,000

2.028,86

2.028,86

Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

03

Electricitat i telecontrol

Subcapítol

02

Electricitat

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Pàg.:

4

1 P31

u

Treballs prèvis per desplaçar el quadre elèctric general, canalització,
antena exterior equip telecontrol i tots els elements necessàris per
poder dur a terme els treballs d'obra civil. Inclou la recol·locació a la
seva ubicació final un cop acabada l'ampliació de caseta (P - 28)

745,80

1,000

745,80

2 4G411333

u

Quadre de protecció del quadre de control rentat de filtres i protecció
agitador coagulant, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus
1P+N,C16A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A
d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada
circuit, guardamotor 3P,2,5-4A i contactor. Col·locat en armari aïllant,
amb porta, tub protector i línies elèctriques fins a cada element (P - 7)

783,19

1,000

783,19

3 EHB17367

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de
58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 16)

66,38

1,000

66,38

4 P35

u

Ampliació de l'equip de telecontrol existent amb la incorporació de les
noves senyals i modificació de la pantalla SCADA amb els nou
esquema. (P - 30)

1.060,00

1,000

1.060,00

5 P36

u

Transductor de pressió amb rang de mesura 0-10 bar i sortida 4-20mA.
Inclou part proporcional de cablejat i accessoris de muntatge. (P - 31)

136,23

1,000

136,23

6 P33

u

Quadre elèctric de comandament i controlador del sistema de filtració i
dosificacio de producte químic, amb accionament de les vàlvules de
rentat de filtre, pressostat diferencial, programador rentat de filtres,
part proporcional de cablejat actuadors i material de muntatge (P - 29)

2.444,40

1,000

2.444,40

TOTAL

Subcapítol

01.03.02

5.236,00

Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

04

Altres

1 P51

u

Arranjament del camí d'accés al dipòsit de Timoneda, amb reparació
de desperfectes, reparfilat i aplicació de grava (P - 33)

777,47

1,000

777,47

2 P41

u

Partida d'abonament integre per a la redacció del Plà de Seguretat i
Salut de l'Obra i aplicació de tots els mitjans auxiliars i materials
necessaris tal de per garantir-ne el compliment (P - 32)

1.200,00

1,000

1.200,00

3 P61

u

Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

Capítol

01.04

2.977,47

EUR

Resum de pressupost

Projecte executiu ETAP Timoneda

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/18

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01

Obra civil
Planta de tractament
Electricitat i telecontrol
Altres
Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

5.502,09
33.178,04
5.236,00
2.977,47
46.893,60
46.893,60

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost Projecte executiu ETAP Timoneda

46.893,60
46.893,60

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

46.893,60

13 % Despeses Generals SOBRE 46.893,60.....................................................................

6.096,17

6 % Benefici Industrial SOBRE 46.893,60..........................................................................

2.813,62

Subtotal

55.803,39

21 % IVA SOBRE 55.803,39...............................................................................................

11.718,71

€

67.522,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )

Enginyer Tècnic Industrial
Francesc Solé Duocastella

1

DESGLOSSAT 1

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Obra

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

01

Obra civil

Subcapítol

01

Enderroc paret caseta i acondicionament terreny

Pàg.:

1

1 E2R6423A

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 10)

14,25

10,000

142,50

2 E2135341

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

195,53

1,584

309,72

3 E2214828

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50
a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 9)

37,30

4,800

179,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

631,26

Obra

01

Capítol

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda
Obra civil

Subcapítol

02

Ampliació caseta dipòsit

1 E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 13)

29,43

2,160

63,57

2 E3CBM8CC

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 12)

5,80

10,800

62,64

3 E3C515B3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P
- 11)

96,18

3,240

311,62

4 E4E2566L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 (P - 14)

38,33

22,875

876,80

5 14LFK88B

m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

49,75

8,100

402,98

6 151ZB39A

m

Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire,
filada de peça ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces
de ceràmica (P - 2)

46,04

1,770

81,49

7 1A1ESA5C

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
140x215 cm, amb porta de xapa galvanitzada amb dues fulles batents i
perfils de preu alt, amb pany i bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat (P - 6)

290,28

3,080

894,06

8 E5131120

m2

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per membrana antiarrels, sistema de drenatge,
substrat lleuger i tepe biodegradable , col·locada sense adherir (P - 15)

89,19

8,100

722,44

TOTAL

Subcapítol

01.01.02

3.415,60

Obra

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

01

Obra civil

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST
Subcapítol

Data: 30/04/18
03

Pàg.:

2

Nova caseta producte químic

1 16129F29

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment
intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat W1,
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW), de 40 mm de
gruix i 66 a 85 kg/m3 i full interior format per paredó amb morter
elaborat a l'obra o amb adhesiu cola de 10 cm de gruix de totxana de
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS
2006 (P - 4)

118,95

4,720

561,44

2 193527BB

m2

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel
mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes la primera en pols i
la segona en forma de beurada, amb una dotació de 2 kg/m2, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment
del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 5)

42,95

1,980

85,04

3 KK26114C

u

Porta amb xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents
amb obertura cap a l'exterior, de mides 1800x1490 mm, amb reixetes
de ventilació i pany i clau (P - 17)

385,31

1,000

385,31

4 1523FEEE

m2

Coberta inclinada, amb un pendent del 32% de teula de morter de
ciment corba d'11 peces/m2, col·locada clavada sobre enllatat sobre
sostre inclinat, enllatat amb llates de fusta de pi de 40x40 mm cada 20
cm clavada sobre enllatat de 60x40 mm cada 30 cm col·locat amb amb
fixacions mecàniques, aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(MW) de 40 mm de gruix i de 126 a 160 kg/m3, col·locades amb
fixacions mecàniques (P - 3)

115,41

2,200

253,90

5 14LFK88B

m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.07 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

49,75

2,200

109,45

6 E3CBM8CC

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 12)

5,80

2,400

13,92

7 E3C515B3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P
- 11)

96,18

0,480

46,17

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

1.455,23

Obra

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

03

Electricitat i telecontrol

Subcapítol

02

Electricitat

1 P31

u

Treballs prèvis per desplaçar el quadre elèctric general, canalització,
antena exterior equip telecontrol i tots els elements necessàris per
poder dur a terme els treballs d'obra civil. Inclou la recol·locació a la
seva ubicació final un cop acabada l'ampliació de caseta (P - 18)

745,80

1,000

745,80

2 4G411333

u

Quadre de protecció del quadre de control rentat de filtres i protecció
agitador coagulant, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus
1P+N,C16A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A
d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada
circuit, guardamotor 3P,2,5-4A i contactor. Col·locat en armari aïllant,
amb porta, tub protector i línies elèctriques fins a cada element (P - 7)

783,19

1,000

783,19

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Pàg.:

3

3 EHB17367

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de
58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 16)

66,38

1,000

66,38

4 P35

u

Ampliació de l'equip de telecontrol existent amb la incorporació de les
noves senyals i modificació de la pantalla SCADA amb els nou
esquema. (P - 20)

1.060,00

1,000

1.060,00

5 P36

u

Transductor de pressió amb rang de mesura 0-10 bar i sortida 4-20mA.
Inclou part proporcional de cablejat i accessoris de muntatge. (P - 21)

136,23

1,000

136,23

6 P33

u

Quadre elèctric de comandament i controlador del sistema de filtració i
dosificacio de producte químic, amb accionament de les vàlvules de
rentat de filtre, pressostat diferencial, programador rentat de filtres,
part proporcional de cablejat actuadors i material de muntatge (P - 19)

2.444,40

1,000

2.444,40

TOTAL

Subcapítol

01.03.02

5.236,00

Obra

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

04

Altres

1 P41

u

Partida d'abonament integre per a la redacció del Plà de Seguretat i
Salut de l'Obra i aplicació de tots els mitjans auxiliars i materials
necessaris tal de per garantir-ne el compliment (P - 22)

1.200,00

1,000

1.200,00

2 P61

u

Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

3 P51

u

Arranjament del camí d'accés al dipòsit de Timoneda, amb reparació
de desperfectes, reparfilat i aplicació de grava (P - 33) (P - 0)

777,47

1,000

777,47

TOTAL

Capítol

01.04

2.977,47

EUR

Resum de pressupost

Projecte executiu ETAP Timoneda

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/18

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.03
01.04
01

Obra civil
Electricitat i telecontrol
Altres
DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

5.502,09
5.236,00
2.977,47
13.715,56
13.715,56

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

DESGLOSSAT 1: Projecte executiu ETAP Timoneda

13.715,56
13.715,56

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

13.715,56

13 % Despeses Generals SOBRE 13.715,56.....................................................................

1.783,02

6 % Benefici Industrial SOBRE 13.715,56..........................................................................

822,93

Subtotal

16.321,51

21 % IVA SOBRE 16.321,51...............................................................................................

3.427,52

€

19.749,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DINOU MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS )

Enginyer Tècnic Industrial
Francesc Solé Duocastella

1

DESGLOSSAT 2

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Obra

01

DESGLOSSAT 2: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

01

Planta de filtració

1 P11

u

Filtre cilíndric vertical multicapa 48´´ fabricat en acer d'alta gamma, de
diàmetre=1200mm i PN=7bar tipus Culligan, Vican o equivalent. Amb
placa portacrepines, crepines, càrregues de grava de suport i arena
silicea de filtració, manòmetres d'entrada i sortida, canonades
d'interconnexió de vàlvules, 5 vàlvules automàtiques de 2´´1/2, 2
boques d'inspecció lateral i superior, mescaldor estàtic en PVC DN65 i
tots els elements necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

Pàg.:

1

22.516,76

1,000

22.516,76

(P - 1)
2 P21

u

Cabalímetre tipus WOLTMANN DN65 Qn=40m3/h PN=16bar
L=200mm R(Q3/Q1)=80, inclosos accessoris de muntatge i emissor
d'impulsos (P - 6)

539,00

1,000

539,00

3 P14

u

Posada en servei de tot el sistema de tractament: filtració, bombes
dosificadores, ajust de les dosificacions de coagulant, cabals. Inclou
entrega de documentació final AS-BUILT i paràmetres de configuració
/ parametrització de la planta. (P - 4)

1.193,28

1,000

1.193,28

4 P22

u

Vàlvula equilibrat hidràulic DN50 PN=20 amb juntes de vitó i rang
d'ajust 2,8 a 14,2 m3/h.Inclou accessoris de muntatge. (P - 7)

209,59

2,000

419,18

5 P23

u

Partida per a la interconnexió d'aigua per alimentació del filtre, amb tub
de PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del tub inox
existent, ´´tes´´,vàlvules de papallona de tall DN65, vàlvula papallona
by-pass en DN65, vàlvula de retenció, suportació, manòmetres,
picatges i tot el material necessari. (P - 8)

1.872,04

1,000

1.872,04

6 P24

u

Partida per a la connexió del desaigue de filtre a col·lector drenatge,
amb tub de PVC-U PN=10 de diàmetre=75mm. Inclou modificació del
tub inox existent, suportació, manòmetres, picatges i tot el material
necessari. (P - 9)

841,92

1,000

841,92

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

27.382,18

Obra

01

DESGLOSSAT 2: Projecte executiu ETAP Timoneda

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

02

Dosificació de producte químic

1 P12

u

Bomba dosificadora de 2 l/h i 10 bar de gamma alta, amb cos de
bomba PVDF i purga manual, microprocessador amb display digital i
treball multifunció amb senyal de pulsos / 4-20mA i control de pausa.
Inclou ràcord d'injecció, tubs d'aspiració i impulsió en PTFE 6x4mm
entre tanc i punt de dossificació, accessòris addicinals de muntatge,
vàlvula de peu i tots els elements per al seu correcte funcionament.
Alimentació 1x230Vac. (P - 2)

1.232,60

2,000

2.465,20

2 P13

u

Dipòsit dosificador de producte químic de 100 lts de dimensions
D=640x460mm, fabricat amb polietiè alimentari. (P - 3)

378,30

1,000

378,30

3 P15

u

Agitador lent en PVC instal·lat en dipòsit dosificador, amb motor de
600rpm i L=600mm, alimentació a 1x230Vac. Inclou tots els elements
necessaris per al seu muntatge i funcionament (P - 5)

923,50

1,000

923,50

TOTAL
Obra

Subcapítol

01.02.02
01

3.767,00
DESGLOSSAT 2: Projecte executiu ETAP Timoneda

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST

Data: 30/04/18

Capítol

02

Planta de tractament

Subcapítol

03

Arqueta derivació

1 P25

TOTAL

u

Subcapítol

Vàlvula regulador de pressió d'alta gamma, model XG DN50 marca
BELGICAST o equivalent, PN=16, de baixa pèrdua de càrrega,
temperatura de funcionamient: +1°C a +65°C., seient: clase A
conforme a la norma ISO 5208-2, distancia entre bridas según EN
558-1 serie 1. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte
muntatge. (P - 10)
01.02.03

2.028,86

Pàg.:

1,000

2

2.028,86

2.028,86

EUR

Resum de pressupost

Projecte executiu ETAP Timoneda

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/18

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Obra

Pàg.:

01.02
01

Planta de tractament
DESGLOSSAT 2: Projecte executiu ETAP Timoneda

33.178,04
33.178,04
33.178,04

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

DESGLOSSAT 2: Projecte executiu ETAP Timoneda

33.178,04
33.178,04

EUR

Projecte executiu ETAP Timoneda

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

33.178,04

13 % Despeses Generals SOBRE 33.178,04.....................................................................

4.313,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.178,04..........................................................................

1.990,68

Subtotal

39.481,87

21 % IVA SOBRE 39.481,87...............................................................................................

8.291,19

€

47.773,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-SET MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS )

Enginyer Tècnic Industrial
Francesc Solé Duocastella

1

