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0 ENCÀRREC I ANTECEDENTS

Les Franqueses del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Oriental,
amb una extensió de 29,45 Km² i una població de 19.023 habitants (1.1.2012)

En el marc del projecte d’Intervenció Integral de Bellavista, acollit al Pla de
Barris de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
presentar en el camp 8 d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la
millora de la passera del barri de Bellavista, existent a l’alçada del passatge de
Ponent, a través de dos ascensors exteriors.

El projecte d’Intervenció Integral va ser elaborat per el Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de Barcelona (SPHMU), que també
n’efectua el seu seguiment.

En aquest punt l’Ajuntament ha demanat al Servei d’Equipaments i Espai
Públic de la Diputació de Barcelona la redacció del Projecte de millora de la passera
de vianants de Bellavista.

0.1 Programa d’usos

L’encàrrec consisteix en la construcció de dos ascensors als laterals de les
escales de cada costat de la via del tren per tal de millorar l’accessibilitat de la
passera de vianants del barri de Bellavista.

A la passera es realitzaran tasques de manteniment de les baranes i es
reposarà tot allò que quedi afectat per el projecte.

Pel que fa a les escales es substituiran els graons que estiguin en mal estat.

L’objectiu de l’actuació és millorar la connexió del barri de Bellavista amb la
resta de la ciutat, convertint la passera que supera la via del tren en accessible i
afavorint la relació entre veïns i veïnes de tots dos costats.

0.2 Estudis previs

Per desenvolupar el projecte s’ha tingut en consideració, pel que fa als
aparcaments a l’àmbit del projecte, el document realitzat per GEA21 al juliol del 2012
amb el títol “Estudi sobre les accions de mobilitat necessàries per configurar l’eix
cívic central al barri de Bellavista – Les Franqueses”.

0.3 Propietat del sòl

Tot el sòl existent és de titularitat pública.

0.4 Normativa Urbanística
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El projecte s’adequa als paràmetres urbanístics específics, a la normativa particular
sobre protecció del patrimoni, a les ordenances municipals i a altres normatives
sectorials que en pugui estat afectat el projecte.

La normativa urbanística és la corresponent al Text refós de la Revisió del Pla
General d’Ordenació de març del 2009.

Dins de l’àmbit d’actuació del projecte existeixen tres tipus de sistema:

0.4.1 Sistema Viari.

Article 136. Definició
1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària
destinats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els
diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat
dins el terme municipal.

Article 137. Titularitat.
El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local serà de titularitat pública.

Article 138. Règim general.
1. En l’obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació
de la xarxa viària s’observarà allò que disposen aquestes Normes i la legislació
sectorial vigent, segons que es tracti de vies estatals, provincials, autonòmiques o
municipals.
2. Les línies que delimiten la xarxa viària en sòl urbà i sòl no urbanitzable en els
plànols d’ordenació de la sèrie 4 i sèrie 5, respectivament, indiquen la magnitud i la
disposició del sòl reservat per al sistema viari.
3. Les condicions que regulen l’entorn de la xarxa viària es regiran pel que disposa la
legislació sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn de cada
tipus de via pública, com també per les corresponents disposicions urbanístiques o
especials.
4. Els Plans Especials o Projectes d’Urbanització que s’elaborin per a l’execució o
condicionament i millora de la xarxa viària podran precisar i adequar les alineacions i
rasants d’aquesta xarxa viària a la topografia i altres característiques geogràfiques
del terreny, així com a les característiques de l’edificació i els àmbits que conformen,
sense disminuir-ne la superfície establerta pel Pla.
5. En el sòl urbanitzable els Plans Parcials ajustaran la xarxa viària necessària pel
seu desenvolupament d’acord amb les que són determinacions fonamentals del
traçat dels plànols de la sèrie 4. Els Plans Parcials no podran disminuir en cap cas la
superfície de la xarxa viària que disposa aquest Pla General i concretament la que
resulta de l’aplicació de les determinacions fonamentals per a cada sector de
planejament i dels percentatges mínims de cessió que s’assignen per al sistema
viari.
6. Els esquemes d’urbanització grafiats a l’entorn i a les rotondes previstes per a la
ronda tenen un caràcter indicatiu.

Article 139. Publicitat.
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1. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via
pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes a la legislació vigent i a prèvia
llicència municipal.
2. L’administració competent seguint els criteris establerts a la seva pròpia
Ordenança d’Instal·lacions i Activitats Publicitàries regularà les condicions a les
quals hauran de sotmetre’s les instal·lacions i activitats publicitàries emplaçades en
el domini públic municipal o perceptibles des d’aquest.
3. En qualsevol cas queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de
la xarxa viària territorial i la xarxa viària rural d’acord amb la legislació sectorial
vigent.
4. En general no es permesa la col·locació de cartells o altres elements de publicitat
o propaganda que per llur ubicació o característiques pugui limitar o pertorbar la
visibilitat del patrimoni cultural o natural.

Article 140. Estudis d’impacte ambiental.
Serà preceptiva la formulació d’estudi d’impacte ambiental en el supòsit d’actuacions
que s’incloguin en el supòsits a que fa referència la lletra a) del Grup 7 de l’Annex I
del Decret Llei 9/2000, de 6 d’octubre que modifica el R.D.L 1302/98 d’Avaluació
d’Impacte Ambiental

0.4.2 Sistema Ferroviari.

Article 141. Definició i identificació.
El sistema ferroviari el formen aquells terrenys ocupats o reservats per a les línies de
ferrocarril i les activitats directament o indirectament relacionades amb aquesta
activitat com són les estacions i baixadors, els serveis complementaris i els tallers de
neteja i reparació.
S’identifica en els plànols d’ordenació.

Article 142. Titularitat.
El sòl qualificat de sistema ferroviari serà de titularitat pública.

Article 143. Règim general.
1. L’obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la
conservació de la xarxa ferroviària es regularà per allò que disposen aquestes
Normes i la legislació sectorial vigent.
2. Les condicions de ús i defensa del sistema ferroviari es regulen pel que disposa la
legislació sectorial vigent (Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres de 30 de juliol
de 1987 i normativa de desenvolupament) sobre limitacions de la propietat i zones
de defensa

Article 144. Condicions d’ús.
1. Ús dominant: Comunicacions. Ferroviari.
2. Usos compatibles: només s’admet com a usos compatibles, l’ús d’aparcament i
aquells que un Pla Especial pugui establir com a usos vinculats directament amb la
funció ferroviària, respectant en tot cas les competències que corresponen a
l’autoritat competent.

Article 145. Tancat de les línies fèrries i passos a nivell.
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1. La transformació de Sòl Urbanitzable a Sòl urbà requerirà el tancat de les línies o
la previsió dels mitjans de seguretat oportuns que s’estimaran com a cost
d’urbanització a càrrec de la mateixa entitat urbanitzadora.
2. La supressió dels passos a nivell es regularà per la legislació específica en la
matèria i quan la supressió sigui per compte de l’Administració pública titular de la
carretera o carrer i la major intensitat de circulació obeeixi a la urbanització d’un nou
sector immediat a la via fèrria, el cost es repercutirà com a despesa d’urbanització
als propietaris d’aquest sector.

0.4.3 Sistema De Parcs I Jardins Urbans.

Article 148. Definició i identificació.
1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places i tot
l’espai verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció principal del qual és
el descans i l’esbarjo de la població.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació de sèrie 4

Article 149. Titularitat.
El sòl qualificat com a parc i jardí urbà serà de titularitat pública.

Article 150. Règim general
En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els
preceptes generals establerts en aquestes Normes o, si s’escau, els fixats mitjançant
el corresponent Pla Parcial o Pla Especial.

Article 151. Condicions d’ús.
1. Ús dominant: espais lliures.
2. Usos compatibles:
a. Aquells usos i activitats de caràcter públic que no interfereixin amb les funcions de
descans i esbarjo de la població, tals com educatiu, sociocultural o esportiu.
S’admeten aquelles activitats i serveis públics vinculats als usos esmentats, sempre
de titularitat pública i gestionats directament o indirectament amb règim de concessió
administrativa.
b. Podrà admetre’s temporalment i provisionalment la instal·lació de fires, circs i
atraccions sempre i quan no malmetin els espais enjardinats.
c. S’admet l’aprofitament del subsòl qualificat de sistema de parcs i jardins urbans.

Article 152. Condicions d’ordenació i edificació.
1. Els parcs i jardins urbans s’hauran d’ordenar prioritàriament amb elements
d’urbanització propis per a l’ús a que es destinen i que són fonamentalment arbrat i
jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent.
2. En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetació
autòctona, la seva ordenació garantirà la conservació d’aquestes característiques.
L’ordenació procurarà també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional
de paisatge rural en aquests espais.
3. Les edificacions o instal·lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i
jardins urbans hauran d’acomplir les següents determinacions:
a. Només s’admeten les edificacions i les instal·lacions descobertes per a la pràctica
esportiva o jocs infantils que no ocupin més del 5% de la superfície total de la zona
verda i amb una alçada màxima de 4,5 metres.
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b. Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i l’arbrat, ni
limitaran els recorreguts interns i a través dels parcs.
4. En el cas que es projecti l’aprofitament del subsòl d’aquestes zones verdes amb la
construcció d’un aparcament públic caldrà garantir l’enjardinament i l’arbratge de la
superfície, de forma que el forjar superior deixarà, fins la rasant definitiva de l’espai
lliure, espai suficient per la ubicació d’un gruix mínim de terres de 60 cm.
5. Es permet l’accés a les edificacions d’ús privat i a d’altres sistemes a través
d’aquests sòls qualificats de parcs i jardins urbans sempre que es defineixin les
zones de pas i accés a les edificacions al corresponent projecte d’urbanització
ordenant-les convenientment per a aquesta utilització.

0.5 Descripció de la topografia

L’àmbit d’actuació està dividit en dos sectors d’a cada costat de la via del tren.
A tots dos costats la topografia es sensiblement planera.

Les cotes de referència que a apareixen a l’aixecament topogràfic lliurat per
l’ajuntament i que s’adjunta a l’annex són:

Parc del costat del carrer de Joaquim Mir: 100.75
Carrer Aragó: 101.60
Passera: 109.63

S’adjunta aixecament topogràfic lliurat per l’Ajuntament.
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1 MEMÒRIA

1.1 Millora de l’accessibilitat

La millora de l’accessibilitat entre els dos costats de la via del tren, amb la
construcció de dos ascensors adaptats, és l’objectiu principal del projecte.

El traçat del ferrocarril implica un tall en el continuo urbà de difícil solució.

A l’actualitat existeixen, a més de la passera, dos punts on es produeix la
possibilitat de creuar-lo. Al sud de la passera, aproximadament a 300 metres, el Pont
de Bellavista actua com accés principal tant pels vianants com pel trànsit rodat. Al
nord, aproximadament a 1200 metres de recorregut, existeix un pas sota les vies del
tren que comunica amb la zona esportiva.

Cal fer esment de la existència d’un gran aparcament de vehicles al costat de
ponent de les vies que amb aquesta millora assumeix un més gran protagonisme
des d’aspectes relacionats amb la mobilitat general del municipi.

1.2: Els ascensors

El projecte proposa la construcció de dos volums prismàtics realitzats amb
formigó armat com a recinte dels ascensors.

La disposició dels dos volums referits a la passera és asimètrica.

En el cas del carrer Aragó es situa en el mateix sentit que la passera i s’ha
optat per situar-lo sobre la calçada a l’espai que actualment ocupen tres places
d’aparcament en bateria. D’aquesta manera no s’interrompeix en cap moment la
vorera de vianants. S’amplia en aquest punt la vorera per produir l’accés des de la
mateixa cota. Aquest eixamplament interrompeix el recorregut de les aigües
d’escorrentia per la qual cosa es construirà un embornal que eviti la creació de dolls
d’aigua.

Al costat del Parc es situa amb els accessos perpendiculars a la passera.

Les dues estructures de formigó armat són autoportants i no es connectaran
en cap moment amb la de la passera.

1.3: Reparacions a l’escala existent i la passera.

Les escales actuals presenten alguns graons en mal estat. El projecte
proposa la substitució dels graons malmesos per uns de nous amb les mateixes
característiques dels existents.

Utilitzar la passera a l’actualitat implica la utilització de les dues escales 
amb50 graons cada una de elles.

Els acabats de les cabines del ascensors seran en acer inoxidable. Les portes
tant de les cabines com dels recintes seran de vidre emmarcats amb acer inoxidable.
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Les baranes tenen problemes d’oxidació en alguns dels seus suports i
necessiten tasques de manteniment general. El projecte proposa la substitució de
les parts malmeses aprofitant els trams de la barana que s’eliminen per tal de poder
accedir als ascensors. Es pintarà la totalitat de les baranes previ polit superficial que
elimini els punts que presentin oxidació puntual.

La xarxa metàl·lica existent al llarg de la passera es troba força destensada i
trencada en alguns punts. El projecte proposa el seu canvi.

Un problema que el projecte soluciona és la diferència d’alçada en els darrers
graons que donen accés a la passera. A l’actualitat aquest graó té una alçària de 10
cm. mentre que la resta la te de 17 cm generant un problema de seguretat important
a ,és de l’incompliment del CTE. El projecte reomplirà l’espai corresponent al replà
fins a generar uns graons de la mateixa dimensió que la resta i realitzarà una rampa
suau fins a la cota de la passera.

1.4: El paviment

El projecte restituirà, amb els mateixos tipus de paviment existents a cada
costat de les vies del tren, els trams afectats per la construcció dels fonaments de
l’ascensor.

1.5 L’arbrat

Al carrer d’Aragó existeix una mèlia que caldrà talar per la seva proximitat al
recinte de l’ascensor.

Al costat del Parc existeixen dos xiprers que caldrà talar pels mateixos motius.

El residu que es generarà amb aquest arbres es durà auna planta de
compostatge.

1.6 Aigües de pluja

La construcció del volum de l’ascensor al costat del carrer d’Aragó
interrompeix el recorregut de les aigües de pluja en sentit sud. El projecte proposa la
construcció d’un embornal que eviti la creació de dolls d’aigua.

Aquest embornal es connectarà directament a la xarxa de sanejament
existent.

1.7 Il·luminació

Pel que fa a la passera es realitzarà un paviment continu multicapa de resines
antilliscant. Es tindrà especial cura de la seva aplicació i es separarà 10 cm. Del límit
de la passera per tal d’evitar que es produeixi qualsevol tipus de degoteig sobre les
vies del tren.
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A l’actualitat la passera està il·luminada per un parell de llumeneres situades
als seus extrems. Donat que els ascensors han de tenir, per normativa, un
enllumenat propi situat sobre les portes d’accés es produiria una duplicitat
innecessària.

El projecte substitueix aquestes llumeneres per unes altres situades a la part
central de la passera per tal de millorar la uniformitat de la il·luminació. Aquest llums
utilitzen tecnologia LED reduint així el consum.

Es manté la escomesa aèria de la xarxa d’enllumenat millorant el seu
recorregut en canalitzar el cablejat mitjançant tubs d’acer galvanitzat.

1.8 Mobiliari urbà

El projecte no actua sobre el mobiliari urbà existent a l’entorn.

No es veu afectada.

1.10 Actuacions a les xarxes de subministrament existents

1.10.1 Xarxa elèctrica

L’afectació de la xarxa elèctrica consisteix en la realització per part de la
empresa Estabanell Energia de la escomesa necessària pels ascensors.

Aquesta escomesa implica el creuament del carrer d’Aragó des d’un punt
proper al passatge de Ponent i es desplaçarà de forma paral·lela a la via del tren fins
al punt on es situarà el armari elèctric dels ascensors on s’instal·laran la caixa
general de protecció i els comandaments.

1.10.2 Xarxa de gas natural

No es veu afectada.

1.10.3 Xarxa d’aigua

No es veu afectada.

1.10.4 Xarxa de telecomunicacions

L’afectació de la xarxa de telecomunicacions  es produeix per la necessària
contractació de una línia telefònica necessària per la legalització dels ascensors.
També es necessària la contractació d’una línia de transmissió de dades per tal de
poder transmetre les imatges de les càmeres de seguretat.

1.11 Recollida selectiva d’escombreries

No es veu afectada.

1.9 Recollida selectiva d’escombraries
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1.12 Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra
completa o fraccionada.

D'acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret
179/1995 del 13 de juny), el present projecte compren una obra completa no existint
fases dilatades en el temps.

1.13 Proposta classificació contractista,

D’acord amb la documentació del projecte, en tractar-se d’una obra sense
fases, amb PEC sense IVA superior a 120.202,00 € i un termini de realització de les
obres inferior a un any la classificació del contractista per realitzar aquesta obra és
(Segons article 65.1 i la Disposició Transitòria 4a del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu número 312011, de
14 de novembre, continua vigent fins a I'aprovació de la nova classificació, el
paràgraf primer de I'apartat 1 de I'article 25 del TRLCAP i la classificació establerta
en el RLCAP) :

Grup C: Edificació
Subgrup 3: Estructures de fàbrica o formigó
Categoria c: AM de 120.000 a 360.000

1.14 Revisió de preus

D’acord amb la documentació del projecte, en tractar-se d’una obra amb un
termini de realització de les obres inferior a un any d'acord amb l'article 103 a 106
del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques i el Real
Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, no existirà revisió de preus.
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1.15 Pressupost per capítols.

D’acord amb les disponibilitats econòmiques i aplicant preus unitaris sobre
l’estat d’amidaments el pressupost per capítols del projecte d’urbanització dona com
a resultat:

1 CAPÍTOL TREBALLS PREVIS 4.490,35 € 3,07%
2 CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES 2.679,98 € 1,83%
3 CAPÍTOL FONAMENTS 4.943,93 € 3,38%
4 CAPÍTOL ESTRUCTURA 43.984,83 € 30,09%
5 CAPÍTOL PAVIMENTS 12.620,26 € 8,63%
6 CAPÍTOL OPINTURA 5.849,77 € 4,00%
7 CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS 924,65 € 0,63%
8 CAPÍTOL SERRALLERIA 4.025,42 € 2,75%
9 CAPÍTOL ASCENSOR 49.877,46 € 34,12%

10 CAPÍTOL SANEJAMENT 616,83 € 0,42%
11 CAPÍTOL ELECTRICITAT 8.314,33 € 5,69%
12 CAPÍTOL ENLLUMENAT 2.327,58 € 1,59%
13 CAPÍTOL TELEFONIA I CCTV 3.455,76 € 2,36%
14 CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT 2.087,21 € 1,43%

SUBTOTAL 146.198,36 € 100,00%

SEGURETAT I SALUT (2% DEL SUBTOTAL) 2.923,97 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 149.122,33 €

DESPESES GENERALS (13% DEL PEM) 19.385,90 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% DEL PEM) 8.947,34 €

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) 177.455,57 €

IVA (21% DE PEC) 37.265,67 €
TOTAL (PEC+IVA) 214.721,24 €

El pressupost d’execució per contracte ascendeix, IVA inclòs, a la xifra de
dos-cents catorze mil set-cents vint-i-un euros amb vint-i-quatre cèntims.

1.15.1 Altres depeses

1.15.1.1 Pressupost de l’escomesa elèctrica (Estabanell Energia)

Escomesa elèctrica 14.105,58 €
IVA calculat al 21% 2.962,17 €
TOTAL 17.067,75 €
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El pressupost per la escomesa elèctrica lliurat per Estabanell Energia
ascendeix, IVA inclòs, a la xifra de disset-mil seixanta-set euros amb setanta-cinc mil
centims.

1.15.1.2 Contractació línia elèctrica

Contractació elèctrica 283,76 €
IVA calculat al 21% 59,54 €
TOTAL 345,15 €

El pressupost per la contractació elèctrica lliurat per Estabanell Energia
ascendeix, IVA inclòs, a la xifra de tres-cents quaranta-conc euros amb quinze
centims.

1.15.2 Cost total de la inversió

El cost total de la inversió, amb el pressupost de l’escomesa elèctrica i la
contractació elèctrica, serà de 232.134,14 € (dos-cents trenta-dos mil cent trenta-
quatre euros amb catorze cèntims).

Signat a Barcelona el 16 d’octubre de 2013

L’arquitecte autor del projecte

Joan Sandoval Amat
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ANNEX 1. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

El desenvolupament del projecte complirà la normativa següent:

GENERAL
Decret 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(DOGC núm. 4436 de 28/07/2005)
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas
d’Incendi. Intervenció dels bombers
(BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos
industriales, RSCIEI. Anexo II
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Reial Decret 505/2007, pel qual s aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per
a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
(ORDRE VIV/561/2010, d’1 de febrer).

VIALITAT
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones de firme , de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
Rehabilitación de firmes de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
Drenaje superficial
(BOE 17/09/1990)
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UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T
Ordre Circular 294/87 T de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats
articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació
passa a denominar-se PG- 4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles
del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització,
abalisament i sistemes de contenció de vehicles
(BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers.
(BOE 6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments
(BOE, de l 11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l 1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles
del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts,
relatius a ferms i paviments.
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l article 1 del
Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de
domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en
matèria d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d ordenació, gestió i tributació de l aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s aprova el Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, Instalaciones de fontanería: Abastecimiento
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, Instalaciones de fontanería: Riego
Reglament general del servei metropolità d abastament domiciliari d aigua a l
àmbit metropolità
Hidrants d incendi
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
Real Decret 1942/1993 pel que s aprova el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra incendios
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

XARXA DE SANEJAMENT
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
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Ordre 15/09/1986. Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones .
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
Real Decreto 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias
(BOE 4/09/2006)
Ordre 18/11/1974 s aprova el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos . Quedarà derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias,
aprovat pel RD 919/2006
Real Decret 2913/1973, Reglamento general del servicio público de gases
combustibles
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) Quedarà derogat en tot allò
que contradiguin o s’oposi al que es disposa al Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ,
aprovat pel RD 919/2006

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
Sector elèctric
Llei 54/1997 del Sector elèctric
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d errades (BOE 13/03/2001)
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d enllaç
(BOE: 22/2/2007)

Alta Tensió
Decret 3151/1968 Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión .
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d errors BOE núm. 58 de 8/03/1969

Baixa Tensió
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
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Centres de Transformació
Real Decret 3275/1982, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
Resolució 19/06/1984: Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación .
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
Especificacions tècniques de companyies subministradores
Enllumenat públic
Llei 6/2001, d ordenació ambiental de l enllumenat per a la protecció del medi
ambient
(DOGC 12/06/2001)
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior .

XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Especificacions tècniques de les Companyies:
- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos
Industriales .
- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y
polígonos industriales .
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d abril de 1976
Plec de Condicions de LOCALRET
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ANNEX 2. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El projecte compleix la normativa referent a la protecció contraincendis
següent:

Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas
d’Incendi. Intervenció dels bombers
(BOE 28/03/2006)

Decret 241/1994 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra
incendis en els edificis
(DOGC 30/09/1994).

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra incendios
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu
emplaçament, tant sigui local, provincial com de la Generalitat de Catalunya.

Prop de la cantonada del carrer d’Aragó amb el passatge de Ponent hi ha un
hidrant soterrat. Des d aquests emplaçament no hi ha cap punt del projecte que es
localitzi a més de 100 m i conseqüentment es pot considerar que el projecte
compleix la normativa referent a protecció contraincendis en aquest apartat.
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ANNEX 3. FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT A L’URBANISME

El projecte és per definició una millora de I‘accessibilitat al municipi i afavoreix
la interrelació i integració deis diferents grups socials i en conseqüència s’han evitat
actuacions puntuals residuals i discriminatòries.

S’han seguit i tingut en compte els criteris expressats a:

"'ORDEN VIV156112010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos".

Decret 135/1995 de 24 de març d'aprovació del codi d'accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques segons el Codi d'Accessibilitat de Catalunya.

La Guia de prescripcions i recomanacions tècniques per garantir I'accessibilitat en
els projectes i obres d'edificació i urbanització (edicions UPC).

S’ha tingut cura amb els criteris d'il·luminació, amb la utilització de diferents
materials, i amb la ubicació dels diferents elements, per facilitar la utilització de
I'espai públic a les persones amb discapacitat visual.
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DOCUMENT TÈCNIC DE CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ
PER A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS.
ORDRE VIV/561/2010, d’1 de febrer.

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME

ITINERARIS TIPUS
X De vianants adaptats

X No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a
adaptat

X Mixt de vianants i vehicles adaptat
Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució
No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta
solució alternativa.

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS
X Paviments en espai públic
X Guals
X Passos de vianants

Escales
Rampes
Ascensors
Aparcaments
Serveis higiènics

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
X Condicions Generals
X Elements Urbans diversos

X P Per elements
X Genèric

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública

ITINERARIS TIPUS

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS
1 2

Amplada lliure mínima 0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X
En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X
No inclou cap escala ni graó aïllat. X X
El pendent longitudinal no supera el 8%. X X
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un
pendent transversal no superior al 2%.

X X

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X
1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits

Observacions

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT
1 2

Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m. X X
Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de
l'itinerari.

X X

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X
El pendent longitudinal no supera el 8%. X X
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un
pendent transversal no superior al 2%.

X X

1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits
Observacions
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC
1 2

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs
i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).

X X

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants1. X X
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de  vianants
amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La
disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o
cadira de rodes.

X X

1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits
Observacions

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
CONDICIONS GENERALS

1 2
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitant amb itineraris tenen, com a mínim,
un element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o
bé a una alçada igual o superior a 2,10 m.

X X

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X
1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits

Observacions

ELEMENTS URBANS DIVERSOS
1 2

Elements d'accés al recinte senyalitzats. Amplada superior a 0,90 m i alçada inferior a 2,10 m. X X
Alçada total o parcial del mobiliari d'atenció al públic: màxim 0,85 m. Amb apropament frontal,
alçada màxima de 0,70 m en una amplada de 0,80 m, com a mínim, lliure d'obstacles per permetre
l'apropament d'una cadira de rodes.

X X

Alçada màxima de taula 0,80 m. Part inferior entre 0,00 i 0,70 m d'alçada i amplada de 0,80 m,
com a mínim, lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.

X X

Alçada màxima d'elements manipulables d'aparells telefònics: 1,40 m. Cabina locutori de
dimensions superiors a 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària, lliures d'obstacles i terra enrasat
amb el paviment circumdant. Amplada d'accés a la cabina superior de 0,80 m i una alçada mínima
de 2,10 m.

X X

Distància mínima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0,90 m, alçada mínima de 0,80
m.

X X

Dimensions de plaça per a usuaris en cadira de rodes: amplada mínima de 0,80 m i 1,20 m de
fondària.

X X

Alçada dels polsadors entre 1,00 m i 1,40 m. X X
Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col·locats a la part exterior
de la vorera. En cas d'amplada de vorera inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les façanes. En
parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars.

X X

Semàfors acústics: el senyal sonor s'activa a petició de l'usuari mitjançant comandament a
distància.

X X

1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits
Observacions

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA
1 2

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats
estables i continuats il·luminats tota la nit.

X X

Col·locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució
visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle.

X X

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X
Nivell d’il·luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X

1- Existència del element 2- Compleix amb els requisits
Observacions
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Pel que fa específicament als ascensors es compleix:

Justificació de l’accessibilitat a l’edificació DB SUA /  D135/ 95

Itineraris ADAPTAT (D.135/1995) ACCESSIBLE (DB SUA)

ASCENSOR Dimensions
cabina

- sentit d’accés ≥ 1,40 m Su ≤ 1000m (exclosa planta accés)
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m

2 portes en angle   1,40 x 1,40m
Su > 1000m (exclosa planta accés)
1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m
2 portes en angle   1,40 x 1,40m

Portes: del recinte i de la cabina: són
automàtiques

Paràmetres generals:

Davant de les portes es pot inscriure
un ∅1,50 m.  Amplada: ≥ 0,80 m.

Compleix la norma UNE EN 81-70:2004
“Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

Botoneres: Alçada de col·locació: entre 1,00 i
1,40 m respecte al terra.

Segons  norma UNE EN 81-70:2004
“Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

Han de tenir la numeració en Braille
o en relleu.

Passamans: La cabina en disposa a una alçada
entre  0,90 i 0,95 m.

Segons  norma UNE EN 81-70:2004
“Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

Han de tenir un disseny adaptar la
ma) amb una secció anatòmic
(permet igual o  equivalent a la d’un
tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm,
separat, com a mínim, 4 cm  dels
paraments verticals.

Senyalització: Mitjançant símbol internacional
d’accessibilitat, SIA

Indicació del nombre de cada planta
amb número en alt relleu (dimensió
≥10 x 10 cm)  i col·locat  a una
alçada d’1,40m des del terra (al
costat de la porta de l’ascensor)

Indicació del nombre de la planta en Braille i
aràbic en alt relleu col·locat a una alçada
entre 0,80m i 1,20m (brancal dret en el
sentit de sortida de la cabina)
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4.1 Aigua
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos  

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 

Zona  Dirección  Electrónica  

Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras  

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 
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El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.  

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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4.2 Electricitat
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AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CTRA RIBES 2
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)

Granollers,   17/04/2014

L'informem que un cop estudiada la seva petició, estem en condicions d'atendre-la. Disposem en aquesta oficina 
i a la seva disposició, o del seu instal·lador, de l'informe tècnic per a aquesta sol·licitud.

ASSUMPTE: Resposta a la seva petició de referència 00061434

L'import a satisfer, segons tarifes vigents, per a la contractació és el següent:

ADREÇA: C ARAGO 2,    ASCENSOR TREN - 08521 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) - Espanya

Quantitat IVA % ImportPreu

 9,04 €  9,04 € 21 1,000Drets d'embrancament
 19,70 €  274,72 € 21 13,943Drets d'accés a la xarxa B.T.
 1,80 €  1,80 € 1,000Verificació oficial comptador trifàsic

Total IVA

Total Base

Total

 59,59 €

 345,15 €

 283,76 €

Els imports anteriors són d'acord amb R.D. 222/2008 de 15 de febrer de 2008

La validesa d'aquest estudi és de tres mesos a partir de la data de recepció d'aquesta carta

La documentació necessària pel contractant és la següent:

 - Projecte
 - Escriptura, Còpia Simple o Contracte Lloguer
 - NIF
 - Domiciliació Bancària
 - Adreça Enviament Factures
 - Pany Normalitzat Companyia
 - Equip Mesura Propietat Companyia
 - Referència Cadastral

Una vegada disposi d'aquesta documentació pot passar per les nostres oficines per tal de signar el contracte, fer 
el pagament i així poder procedir a la col·locació de l'equip de mesura que serà instal·lat en un termini màxim de 
cinc dies després de la contractació. (RD. 1955/2000 art. 103.2b)
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament

Departament d'Atenció al Client

Per a qüestions administratives i comercials: Pere Joan Alacambra - e-mail pjalacambra@estabanell.com

Per a qüestions tècniques: Josep Fernández - e-mail jfernandez@estabanell.com

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,li comuniquem que les dades personals facilitades en aquest 
document tenen caràcter voluntari, i seran incorporades a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de ESTABANELL I PAHISA 
ENERGIA S.A. denominat "General de Administración, Suministros y Clientes", on la finalitat d'aquest fitxer és gestionar i tramitar el servei objecte 
del present document.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la Llei a través de comunicació escrita dirigida al 
responsable del fitxer Estabanell i Pahisa Energia S.A. - Atenció al Client - Carrer del Rec, 28 - 08401 Granollers, adjuntant fotocòpia del DNI, 
passaport o altre document identificatiu.



c/ Rec 24-28                 Tel: 93 860 91 00                 Fax: 93 860 91 01                 08401 Granollers

00061434Sol·licitud:Sol·licitant:

16/04/2014   9:51:25Data informe:

C ARAGO 2,    ASCENSOR TREN08521 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)Adreça subministrament:

Tècnic:

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

OBSERVACIONS TÈCNIQUES

Col·locar armari metàl·lic per caixa distribució esquema 12  400A i módul comptador a càrrec sol·licitant.

INSTRUCCIONS GENERALS

Potència Sol·licitada

Protecció Diferencial

Interruptor General 
Automàtic (IGA)

Protecció 
Sobretensions

Escomesa

Caixa de protecció i 
mesura

Sistema de Control 
potència

Potència (kW):
Sistema:
Tensió servei (V):

Intensitat Nominal (A):
Sensibilitat (mA):

Segons reglamentació aplicable per la potència màxima de la 
instal·lació client

Segons reglament b.t. Art. 16.3, Instrucció ITC BT-23
Per la protecció de sobretensions transitòries i permanents

Secció (mm2 CU):
Bases Fussible:
Calibre Fussible:

Embrancament fet per:
Tipus Embrancament:

ICP: In=(A):
Poder de tall (kA):
Intesitat tèrmica (A):
Intensitat magnètica (A):

INFORME TÈCNIC INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

40
30 o 300 (segons receptors)

16

63

Instal·lador Autoritzat
Subterrani

13,943 (Factor de potència = 1)
Trifàsic
3x133/230

Punt Connexió:

Conductor:
Tub PVC:
CGPH:

3x(1x25)+(1x16)mm2 CU

DSPD Esquema 12 de 400 A

Des de la caixa de la xarxa de 
distribució

Josep Fernández

CPM2-D4Tipus de modulació:

Comptador: Comptador de protocol PRIME de 
fabricants homologats per Estabanell 
Energia

35,00
>= 4,5
35
5 vegades la intensitat de regulació 
tèrmica, actuant abans de 0,02 seg.

Característiques Generals: La instal·lació a connectar estarà d'acord amb el Reglament de baixa tensió vigent i les seves instruccions 
tècniques complementàries (RD 842/2002). La potència de curt-circuit a la xarxa de baixa tensió s'ha de considerar als efectes de càlculs 
en un valor màxim de 10 kA.
Caixa de protecció i Mesura: Ubicada a l'exterior de l'edifici amb accés des de la via pública, encastada a la façana o a l'interior d'un 
armari amb porta preferentment metàl·lica protegida contra la corrosió i un grau de protecció IK10. Disposarà de pany normalitzat per 
Estabanell y Pahisa Energia. S'instal·larà a 0,5m del terra com a mínim en el cas de les tanques i en façanes d'edificis a 1,5m del terra no 
superant en cap cas l'alçada de 1,8m. La profunditat d'aquests armaris serà de 40cm deixant una separació entre parets laterals de 20cm. 
L'espai lliure del davant serà d'1,1m mínim. S'instalarà un equip de protecció per les sobretensions transitòries i permanents tal i com ho 
senyala el reglament b.t. Art. 16.3, Instrucció ITC BT-23.
Quadre de comandament i protecció: Ubicat a l'interior de l'edificació, disposarà una caixa normalitzada per a poder-hi instal·lar 
l'interruptor de control de potència (ICP). Aquesta caixa pot estar integrada en la caixa principal però fisicament separada i precintable 
segons UNE 201003. El control de la potència es farà en base a un cosinus de fi = 1 a través d'un ICP degudament verificat o per l'equip 
de mesura amb maxímetre. Els ICP's a partir de 63A seran regulables entre el 80 i 100% de la seva In. La regulació dels relés i borna de 
connexió seran precintables.
Terres: s'ha de preveure un dispositiu accessible que permeti la mesura de la resistència de terra.
Altres consideracions: Aquest informe tècnic quedarà sense validesa passats 3 mesos de la seva emisió o per qualsevol modificació 
reglamentària.

Tensió xarxa: 3x230/400 V
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4.3 Gas
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4.4 Telecomunicacions



Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
206587-3720397

Estimados Señores, Barcelona, a 08/01/2014

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Direcció Operacions Catalunya
Creació Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 206587-3720400

Fecha: 08/01/2014

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(441362.491/4607965.033)
Proyecto: 206587
Coordenadas: 441362,4607965

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Coordinador Planta Externa Barcelona V
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4.5 Sanejament
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ANNEX 5. DURADA DE LES OBRES

A nivell del present Projecte es considera un període d’obres a l’entorn de 5
mesos.

Si be no es pot considerar que els treballs es realitzin per fases diferenciades,
es proposa la construcció de cada ascensor de forma independent i començar pel
del carrer d’Aragó en tant que és el que rebrà la escomesa elèctrica.

Es considera un període de construcció dels volums de formigó de dos mesos
cada un i el cinquè mes destinar-lo a les feines de posta en marxa dels ascensors i a
les reparacions a les baranes i graonats existents.

Durant aquest darrer mes el transit de vianants per la passarel·la es veure
restringit.

1 Afectació de la circulació de vehicles.

Les afectacions a la circulació de vehicles es produiran exclusivament al carrer
d’Aragó i seran únicament la eliminació provisional de sis places d’aparcament (de
forma provisional) i la reducció de l’ample de la calçada deixant una amplada d’uns
cinc metres.

2 Afectació al Mercat semanal de Bellavista

Un altre element a tenir en compte és la dificultat de realitzar treballs,
especialment els que fan referència a moviment de vehicles, com ara feines de
formigonat o de retirada de terres, en dimecres donat que aquest dies s’instal·la a
l’entorn de l’obra el mercat setmanal.

3 Delimitació de l’àmbit de l’obra.

Caldrà arribar a acords entre l’Ajuntament i la Constructora per tal de poder
modificar si es considera necessari l’àmbit sobre el que actuarà el Pla de Seguretat.

La delimitació prevista apareix indicada als plànol de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

Al costat del carrer Aragó s’ha delimitat un espai de 16*7 metres per tal de
minimitzar l’afectació.

Al costat del parc existent entre el carrer de Joaquim Mir i les vies del tren
aquest àmbit és de 20*10 metres.



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

4 Pla d’obres

mes 1 2 3 4 5
setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IMPLANTACIÓ 2

COSTAT CARRER ARAGÓ

TALA D'ARBRE 1

DEMOLICIÓ PAVIMENTS 3

MOVIMENT DE TERRES 5

FONAMENTS 10

XARXA SANEJAMENT 5

MURS FINS A 4 M. 10

MUNTATGE BASTIDA 3

ESTRUCTURA 25

PINTURA ANTIGRAFFITI 5

DESMUNTATGE DE BASTIDA 2

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 10

INSTAL·LACIÓ TELECOS 5

PAVIMENTACIÓ 5

INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 15

COSTAT PARC

TALA D'ARBRE 1

DEMOLICIÓ PAVIMENTS 3

MOVIMENT DE TERRES 5
FONAMENTS 10

MURS FINS A 4 M. 10

MUNTATGE BASTIDA 3

ESTRUCTURA 25

PINTURA ANTIGRAFFITI 5

DESMUNTATGE DE BASTIDA 2

PAVIMENTACIÓ 5

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 5

INSTAL·LACIÓ TELECOS 5

INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 15

PASSERA I ESCALES

ELIMINACIÓ XARXA METÀL·LICA 2

REPARACIÓ BARANES 5

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 5

INSTAL·LACIÓ TELECOS 5

INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT 5

PINTURA BARANA PASSERA 5

PAVIMENT PASSERA 10

REPARACIONS A GRAONAT 5

PINTURA BARANES ESCALA 10

ACABATS 5
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ANNEX 6. SOSTENIBILITAT I GESTIÓ DE RESIDUS.

El projecte te en compte els següents aspectes relacionats amb la
sostenibilitat:

Els materials triats, bàsicament formigó armat, tant pel procés de fabricació, el
lloc de procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat i el potencial
contaminant tenen un impacte mediambiental reduït.

En aquest sentit la tria de materials realitzada facilitarà la futura
desconstrucció de l’obra projectada.

En quant a la vegetació es veu afectada per la presència d’un arbre de
considerables dimensions a l’entorn immediat de l’ascensor del carrer d’Aragó i dos
xiprers al costat del Parc absolutament enganxats a l’escala . No es considera viable
el seu trasplantament i es proposa la seva tala i el seu transport a una planta de
compostatge

Es promourà l’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat amb la mínima
contaminació lumínica en substituir-se les llumeneres existents als extrems de la
passera per dues situades al centre de la passera. Els extrems de la mateixa vindran
il·luminats per les llumeneres obligatòries existents a les portes exteriors dels
ascensors.

1 Materials

No s’utilitzen en el projecte:

Policlorur de vinil (PVC)
Plom (per canonades i pintures)
Amiant
Escumants i blocs d'escumes amb CFC, SFC i HCFC.
Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el
FSC (Forest Stewarship Council) o el PEFC (Sistema Paneuropeu de
Certificació).
Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques. L'entrada en vigor de
I'Ordre PRE1266612002 prohibeix I'ús de fustes tractades amb creosota en
qualsevol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell.
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2 Estudi de Gestió de Residus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

Identificació de l'obra
Obra: Urbanització Plaça d'Espanya
Situació: Plaça d'Espanya de Bellavista
Municipi: Les Franqueses del Vallès
Comarca : Vallès Oriental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació
residus LER Volum Densitat residu real Pes residu

Ordre
MAM/304/2002 (m³) (tones/m³) (tones)

grava i sorra
compacta 2

grava i sorra
solta 1,7

argiles 63 2,1 132.30
terra vegetal 1,7

pedraplé 1,8
terres

contaminades 170503 1,8
altres 1
totals

d'excavació 63 132.30

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre
que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu és residu
reutilització abocador

mateixa obra no altra obra sí sí

Residus d'enderroc

Betums
Codificació

residus LER
Ordre

MAM/304/2002: 170302
1,1 Enderroc de capa asfàltica de 20 cm.

Superfície a enderrocar 23,80 m²
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m²) (tones) (m³/m²) m³
Betums 0,08 1,904 0,20 4,76

Pes Volum aparent
Tones m³

Total residus d'enderroc de vials Betums 1,904 4,76
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Petris
Codificació

residus LER
Ordre

MAM/304/2002: 170107

2,1 Enderroc de paviments de formigó, vorades i rigoles i paviment de panot
Superfície a enderrocar 7,8 m²

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m²) (tones) (m³/m²) m³

0,4 3,12 0,20 1,56
Pes Volum aparent

Tones m³
Total residus d'enderroc de vials Petris 3,12 1,56

Residus de construcció

Superfície construïda considerada en paviments 70 m²

Pes Pes residus
Volum

aparent Volum aparent
Excedents d'execució (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

formigó 0,365 1,7867 0,0261 1,2765
Total residus per excedents

d'execució 1,7867 1,2765

Superfície construïda total 70 m2.

Pes Pes residus
Volum

aparent Volum aparent
Embalatges (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

fustes 0,0012 0,0591 0,0045 0,2205
plàstics 0,0016 0,0774 0,0104 0,5072

paper i cartró 0,0008 0,0407 0,0119 0,5821
metalls 0,0007 0,0018 0,0018 0,0882

Total residus per embalatges 0,179 1,398

Residus totals de
construcció 1,9657 2,6745

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que
contaminin altres residus

Materials de construcció que
contenen amiant No

Residus que contenen
hidrocarburs Cap altre que l'asfalt indicat

Residus que contenen PCB No
Terres contaminades No

Altres No
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MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus:
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents:
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

GESTIÓ (obra)

Excavació / Mov. terres Volum m3
(+20%)

reutilització Terres per
l'abocadormateixa obra altra obra autoritzada

terra
vegetal 0 0 0 0 0
graves/ sorres/ pedraplè 0 0 0 0 0
argiles 75,6 0 0 0 75,6
altres 0 0 0 0 0
terres contaminades 0 0
Total 0 0 75,6

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 5,024 no inert

La planificació dels treballs on la demolició dels paviments de formigó es realitzaran de forma continuada i la proximitat de
l'abocador (aproximadament 11 km.) farà que la separació individual del residu es realitzi de forma automàtica.
Maons, teules i ceràmics 40 0 no inert
Vidres 1 0 no no especial
Fusta 1 0,2205 no no especial
Plàstics 0,5 0,0774 no no especial
Paper i
cartró 0,5 0,0407 no no especial
Metalls 2 0,0018 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable sí especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures,
dissolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables,
estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D.
105/2008 Projecte

Inerts Contenidor per Formigó no no
Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

No
especials Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si
Contenidor per Vidre no no
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Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) no no
Especials sí sí

A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions
que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
A tal efecte a l'obra s'instal·laran dos contenidors aptes per plàstics, paper i cartró de 1000 l. i un bidó de 200 l. apte pels
residus especials.

GESTIÓ (fora obra)

Els residus de construcció es gestionaran fora de l'obra a: Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor adreça codi del gestor
Dipòsit control·lat de: CARRETERA DE CARDEDEU A DOSRIUS KM 6/6,5 08 E-680.99

Llinars del Vallès 08450 LLINARS DEL VALLÈS

PLEC DE CONDICIONS

El nom dels gestors, adreces i codi de gestor poden ser modificats en el corresponent Pla de gestió de residus presentat per
la empresa constructora un cop hagi estat designada. Les modificacions hauran de ser lliurades a l'autor del present estudi
per tal de modificar aquest apartats de l'estudi. Les modificacions hauran de ser aprovades per la Direcció Facultativa i
acceptades per la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determinarà el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació
per a la seva acceptació a la Propietat.
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PRESSUPOST

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 T i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 15 km des de l'obra a l'abocador

14,321 M3 10,07 144,21 €

Disposició controlada dels residus no especials barrejats a dipòsit autoritzat, amb el cànon sobre la deposició inclòs,  amb
codi segons la llista europea de residus (orden MAM/304/2002)

5,946 M3 9,82 58,38 €

Disposició controlada dels residus especials a dipòsit autoritzat, amb el cànon sobre la disposició inclòs, amb codi segons la
llista europea de residus (orden MAM/170302/2002)

4,662 M3 17,69 82,47 €

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20T i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km.

75,600 M3 8,45 638,82 €

Disposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 2 T/m3, procedents d'excavació, amb el
cànon sobre la disposició inclòs,  amb codi segons la llista europea de residus (orden MAM/304/2002)

63,000 M3 5,28 332,64 €

Total
pressupost 1.256,52 €

Aquest pressupost està incorporat al Pressupost general de l'obra dins dels capítol Moviment de Terres

DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són Al plànol
ESS-02 de l'Estudi de Seguretat i Salut
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.
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FIANÇA

Fiança municipal segons decret 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del
25%. En quant al moviment de terres aquest percentatge és del 10%.

Previsió inicial de l'estudi Percentatge de reducció per
minimització

Previsió Final
de l'estudi

Total excavació (tones) 132,30 0% 132,30
Total construcció i enderrocs (tones) 5,024 0% 5,024

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document
s'actualitzarà i les noves dades es faran arribar a L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Càlcul de la fiança
Pes en tones Import

Residus d'excavació 132,30 11 euros/T 1.455.30 €
Residus de construcció i enderrocs 5,024 11 euros/T 55,26 €

Pes total dels residus 138,67
Total
fiança 1.510,56 €
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ANNEX 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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1.16.5 Local d'assistència a accidentats
1.17 Àrees auxiliars
1.17.1 Centrals i plantes
1.17.2 Tallers
1.17.3 Zones d'apilament. Magatzems
1.18 Tractament de residus
1.19 Tractament de materials i/o substàncies perilloses
1.19.1 Manipulació
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1.20.2 Característiques meteorològiques
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2 Plec de condicions estudi de seguretat
2.1 Disposicions legals d'aplicació
2.1.1 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
2.1.2 Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
2.1.3 Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
2.1.4 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
2.2 Normativa de seguretat  i  salut
2.3 Condicions dels mitjans de protecció
2.3.1. Proteccions personals
2.3.2. Proteccions col·lectives
2.4 Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la

utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes y
equips preventius

3.1 Amidaments.
3.2 Pressupost
3.3 Resum de pressupost
3.4 Quadre de preus nº1
3.5. Quadre de preus nº 2
3.6 Justificació de preus
4 Plànols
ESS-01. Situació i emplaçament
ESS-02. Planta proposta
ESS-03. Detalls.
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1 Memòria estudi de seguretat

1.1 Objecte i justificació de l'estudi de seguretat i salut

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.

Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a dur a terme el
Pla de Seguretat i salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de
riscos professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de
Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de
l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret
1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de
seguretat i salut a les obres (Article 4).

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un
estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents :

a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.000,00 €.
En aquest cas és inferior.

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun
moment. En aquest cas la durada estimada és de CINC mesos (150 dies), amb un
nombre màxim de treballadors de 10.

c) El volum de la ma d’obra ( nombre de treballadors x dies de feina ) sigui superior a
500 dies. En aquest cas serien 10 x 150 = 1.500 dies.

d) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas,
en ser una d’urbanització.

Al ser el volum de mà d’obra 1.500 dies  s’ha de realitzar un estudi de
seguretat i salut.

D’aquesta manera, s’integren 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.

L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i l'execució de l'obra,
les previsions quant a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals. així
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com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i
manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Pressupost d'execució Material de l'obra: 146.198,36 euros
Pressupost de Seguretat i Salut: 2.923,60 euros

1.2 Promotor - propietari

Promotor : Ajuntament de  Les Franqueses dels Vallès
Adreça : Plaça de l'Ajuntament, carretera de Ribas 2.
Telèfon: 93-846.76.76
Fax: 93-846.77.67
Població : Les Franqueses del Vallès.

1.3 Tècnic autor

L'estudi de seguretat i salut es redacta per en Joan Sandoval Amat, amb títol
professional d'arquitecte, i número de col·legiat 13223-3.

1.4 Situació

L’obra es situa a la passera existent per creuar les vies del tren al carrer
d’Aragó a l’alçada del passatge de Ponent. Pel costat de ponent l’obra ocuparà un
espai d’uns 200 m² al parc existent entre el carrer de Joaquim Mir i les vies del tren.

1.5 Comunicacions

Carretera: Accés des de la C-352 sortida nº 10 Les Franqueses
Bellavista
Accés des de Granollers pel Pont de Bellavista des del
carrer de Girona de Granollers

Ferrocarril: Línia R2 estació Les Franqueses-Granollers Nord
Línia Barcelona-Portbou

Línia Autobús: L-20 i L-22 (Sagalés)

1.6 Subministrament i Serveis

Aigua : sí
Gas : sí
Electricitat : sí
Sanejament : sí
Altres : telecomunicacions

1.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació
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Farmàcia a la plaça d’Espanya.

Cap Les Franqueses del Vallès:
Carrer Girona, 290
Telèfon: 93-861.80.30
Fax: 93-861.80.35
Distància centre de treball - CAP: 400 m.

Hospital General de Granollers
Avinguda Francesc Ribes s/n, Granollers
Telèfon: 93-842.50.00
Fax: 93-842.50.17
Distància centre de treball – hospital: 600 m.

1.8 Termini d'execució

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

El procés constructiu i l'ordre d'execució de les obres es troben detallats a l'
Annex nº 5 Durada de les obres.

1.9 Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

1.10. Característiques de l'obra

La descripció de les obres és la que consta a la memòria del projecte.

1.11. Serveis afectats i accessos

No hi ha afectació als serveis existents. A l’annex 4 Xarxes de Serveis
Existents s’adjunta la informació de les diferents companyies a l’entorn de l’espai de
les obres.

1.12 Unitats constructives que componen l'obra

- Neteja i esbrossada del terreny .

- Demolició de paviments.

- Obertura de rases i pous.

- Col·locació de canonades.
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- Rebliment de rases.

- Construcció de pous i càmeres.

- Excavacions de desmunt i terraplè.

- Reposició de paviments.

- Condicionament exterior i tancaments.

- Estructura de formigó

- Instal·lació d’ascensors

1.13 Tipologia i característiques dels materials

La tipologia i les característiques dels materials es troben detallades al apartat
4.2 del Projecte: "Plec de Prescripcions Tècniques Particulars".

1.14 Identificació dels riscos

1.14.1 Riscos professionals

Moviments de terres

- Atropellaments per màquines o vehicles
- Atrapa ments
- Col·lisions i bolcades
- Caigudes al mateix i diferent nivell
- Caigudes de material
- Esllavissades
- Interferència amb línies elèctriques
- Interferència amb la xarxa de gas
- Pols
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll
- Talls i cops
Vibracions

Execució d'obres de fàbrica

- Cops contra objectes
- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda d'objectes
- Dermatosi per ciment
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- Ferides punxants a peus i mans
- Interferència amb les esteses elèctriques
- Esquitxades de formigó als ulls
- Erosions i contusions per manipulació
- Atropellaments per maquinària
- Atrapa ments per maquinària
- Ferides per màquines talladores

Pavimentacions

- Atropellaments per maquinària i vehicles
- Atrapa ments per maquinària i vehicles
- Col·lisions i bolcades
- Interferència amb línies elèctriques
- Esquitxades
- Pols
- Soroll

Instal·lacions elèctriques

- Atropellaments
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes de material
- Talls, punxades i cops
- Electrocucions
- Incendis
- Projecció de partícules als ulls

Riscos produïts per agents atmosfèrics

Riscos elèctrics

Riscos d'incendi

1.14.2 Riscos de danys a tercers

Produïts per tractar-se d'unes obres que s'executaran en espais públics, i dins
d'un nucli urbà.

1.14.3 Riscos catastròfics

No es preveuen al tractar-se d’una zona no perillosa.

1.14.4 Mesures de prevenció del risc

1.14.4.1 Proteccions individuals
- Cascs : per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Guants de soldador
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- Guants dielèctrics
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat de lona
- Botes de seguretat de cuir
- Botes dielèctriques
- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons

Conveni  Col·lectiu provincial
- Vestits d'aigua
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ulleres per a oxitallada
- Pantalla de soldador
- Mascaretes antipols
- Protectors auditius
- Polaines de soldador
- Maneguins de soldador
- Davantals de soldador
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Cinturó antivibratori
- Armilles reflectants

1.14.4.2 Proteccions col·lectives

En moviments de terres

- Xarxes o teles metàl·liques de protecció per esllavissaments localitzats
- Tanques de limitació i protecció
- Cinta de balisament
- Senyals acústics i lluminosos d'avís en maquinària
- Senyals de tràfic
- Senyals de seguretat
- Detectors de corrents erràtiques
- Marquesines
- Regat de pistes
- Topalls en abocadors

En obres de fàbrica

- Tanques de limitació i protecció
- Cinta de balisament
- Senyals de seguretat
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges
- Baranes
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat
- Vàlvules antiretrocés

En risc elèctrics

- Interruptors diferencial
- Preses de terra
- Transformadors de seguretat
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- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques

En incendis

- Extintors portàtils

1.14.4.3 Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes
de treball i els riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de
seguretat que haurà de fer servir

1.14.4.4 Medicina preventiva i primers auxilis

Farmacioles

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la
Normativa vigent en relació a la Seguretat i Salut.

Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents
Centres Mèdics ( Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals,
Ambulatoris, etc. ) on s'han de traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i
efectiu.

Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.,
per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres
d'assistència.

Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ a la feina, i que es repetirà en el període d'un any.

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva
potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. En cas
necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració

1.14.4.5 Prevenció de risc de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els vials
d'accés, senyals d'advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es
prendran les adients mesures de seguretat que requereixi cada cas.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota
persona que en sigui aliena, col·locant-se, en el seu cas, les tanques necessàries.
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1.15 Instal·lacions provisionals

1.15.1 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
8 en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics,
etc.).
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 _). A l’inici de l’obra es realitzarà
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.
− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).
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• 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 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.
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• 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.

1.15.2 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 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.

1.15.3 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.

1.15.4 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



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

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 antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 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
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.
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− 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.

1.16 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:

1.16.1 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.

1.16.2 Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

1.16.3 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.
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Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa)
per a dipositar les escombraries.

1.16.4 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.

1.16.5 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:
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− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− 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.

1.17 Àrees auxiliars

1.17.1 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 isenyalització, 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’arrencada.

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.
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1.17.2 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 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).
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1.17.3 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.

1.18 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, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del
procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material
de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

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

1.19 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
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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.

1.19.1 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.

1.19.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom
químic de les substàncies presents.
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. 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.

1.20 Condicions de l'entorn

1.20.1 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
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projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es 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”.

1.20.2 Característiques meteorològiques

El municipi de Les Franqueses del Vallès té un clima força estable, no és un
clima extrem a l'hivern, i en quant a l'estiu és força calorós, però sense a arribar a la
temperatura i humitat de zones de costa.

Signat a Barcelona el 16 d’octubre de 2014

L’arquitecte autor del projecte

Joan Sandoval Amat
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2 Plec de condicions estudi de seguretat

2.1 Disposicions legals d'aplicació

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
- Orden de 29 de març de 1996, per la que es modifica el Reial Decret 245/1989, de
27 de febrer, sobre determinació i limitació de la potència acústica admissible del
material i maquinària d’obra.
- Llei de Prevenció de riscos laborals ( Llei 31/1995, de 8 de novembre ).
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut al treball.
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut al treball.
- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics en el treball
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions mínimes destinades
a protegir la seguretat i salut dels treballadors a les activitats mineres.
- Estatut dels Treballadors
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 15-5-74)
- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78)
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77)

- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59)
- Codi de circulació
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció

- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o,
en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les
mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar
incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos
exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats
d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi
de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives
proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7
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de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi
disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del
projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en
l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor
designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del
projecte d'obra.

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves
responsabilitats.

2.1.1 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic,
cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que
s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar
disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon
paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant
l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la
mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent
informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra,
s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent
de la direcció facultativa.
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Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció
facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i
als subcontractistes.

2.1.2 Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla
de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat,
habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que
hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents
en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats
en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al
llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de
vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la
província en què es realitza l'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest.

2.1.3 Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el
promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels
treballs.

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà
d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.

2.1.4 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i
haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
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El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

2.2 NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
- Orden de 29 de març de 1996, per la que es modifica el Reial Decret 245/1989, de
27 de febrer, sobre determinació i limitació de la potència acústica admissible del
material i maquinària d’obra.
- Llei de Prevenció de riscos laborals ( Llei 31/1995, de 8 de novembre ).
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut al treball.
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut al treball.
- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics en el treball
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions mínimes destinades
a protegir la seguretat i salut dels treballadors a les activitats mineres.
- Estatut dels Treballadors
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 15-5-74)
- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78)
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77)

- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59)
- Codi de circulació
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció

- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN RD 1627/1997. 24 octubre  (BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Ley 54/2003. 12 diciembre  (BOE 13/12/2003)
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010
(BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE:
13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES RD 487/1997, de
14 abril (BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN R.D. 488/97.
14  abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO R.D. 665/1997.  12  mayo (BOE: 24/05/97)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  R.D. 1215/1997. 18
de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo”  (O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO R.D. 1316/1989 . 27
octubre  (BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001. 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO
DE LÍQUIDOS CORROSIVOS R.D  988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA  CONSTRUCCIÓN  O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 Derogat
capítol III pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS
EN VÍAS FUERA DE POBLADO O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O. de 23 de mayo
de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE:
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO O. de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de
marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.
MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.
MT-3: modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de
1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació:
BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.

MT-9   modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO R. de 28 de julio de 1975

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75
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2.3 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquest acabi.

Quan per les circumstàncies de la feina es produeixi un deteriorament més
ràpid en una determinada peça de roba o equip, es reposarà independentment de la
durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el
màxim per al qual fou concebut ( per exemple, per un accident ), es llençarà i es
reposarà immediatament.

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgueres o
toleràncies de les admeses pel fabricant, es reposaran immediatament.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai no representarà un risc en sí
mateix.

2.3.1. Proteccions personals

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del
Ministeri de Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al
mercat.

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de
qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

2.3.2. Proteccions col·lectives

Pòrtics limitadors de gàlib per a proteccions de les línies aèries

Disposaran de llinda degudament senyalitzada

Tanques autònomes de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, i estaran construïdes a base de tubs
metàl·lics i disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Topalls de desplaçament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny
mitjançant rodons clavats al mateix, o d'una altra forma eficaç

Passadissos de seguretat

Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de
taulons, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests
elements també podran ser metàl·lics ( els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta
de xapa ).
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Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi que puguin
caure, podent col·locar elements amortidors sobre la coberta ( sacs, terres, capa de
sorra, etc.).

Baranes

Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm. de suficient resistència
per garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal entremig, així com
el corresponent entorna peu.

Xarxes

Seran de poliamida. Llurs característiques generals seran les que compleixin,
amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.

Lones
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama.

Cables de subjecció de cinturó de seguretat, llurs ancoratges, suports i ancoratges
de xarxes

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de
30 m.A. i per força de 300 m.A. La resistència de les preses de terra no serà superior
a la garantida, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de
contacte indirecte màxima de 24 V.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i com a mínim, a l'època més
seca de l'any

Extintors

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

Regatges

Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de
pols pel trànsit dels mateixos.

Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics,
donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques.
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2.4 Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils,
ferramentes, sistemes y equips preventius:

Aspectes generals.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de

1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14

d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M.

20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de

Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12

de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de

28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener

de 1997
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23

d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS.
R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de
24 de Maig de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de
Juny de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre
de 1997.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997
de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACIÓN (N.T.E.)

Condicions ambientals.
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de
1.996.

 ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9

d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener

de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988
B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny
de 1.989.

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR.
O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M
de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de
1995.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.

U.N.E.-E.N.  169: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
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Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N.  458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.
Dispositiu de descens.

U.N.E.-E.N.  341: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Elements de subjecció

U.N.E.-E.N.  354: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Absorbidors de energia.

U.N.E.-E.N.  355: 1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.

U.N.E.-E.N.  358: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.-E.N.  360: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Arnesos anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  361: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Connectors.

U.N.E.-E.N.  362: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  363: 1993

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.
Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs,
marcat.

U.N.E.  81 233: 1991
E.N.    136: 1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.

U.N.E.  81281-1: 1989
E.N.    148-1: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

U.N.E.  81281-2: 1989
E.N.    148-2: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E.  81281-3: 1992
E.N.    148-3: 1992

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.

U.N.E.  81282 : 1991
E.N.    140: 1989

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.

U.N.E.  81284 : 1992
E.N.    143: 1990

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.  81285 : 1992
E.N.    141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc proveïts
de màscara, mascarilla o conjunt broquet. Requisits, assaigs,
marcat.

U.N.E.-E.N.  138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993
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PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2:  Determinació de la
resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N.  374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.

U.N.E.-E.N.  374-3:1995

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la
contaminació radioactiva.

U.N.E.-E.N.  421:1995

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.

U.N.E.-E.N.  348:1994
E.N.    348: 1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N.  467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.

U.N.E.-E.N.  470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N.  510:1994

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996

MOVIMENT DE TERRES

1.- INTRODUCCIÓ.

1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la
construcció del futur edifici.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
Esplanacions: - desmunts.

- terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el

transport i l’abocada  de terres, per aquest motiu s’ha de:
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de

desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics.
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos.
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb

aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de
moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el
solar ho permet.

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales
adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport
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horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips
de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una
previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte
d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.

RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 DEFINICIÓ:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel
obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció
poligonal o circular.

1.2 Descripció :
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7

de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de

profunditat.
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans

mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de

l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus

d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny.
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip

humà següent:
 Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació.
 Operaris per realitzar l’excavació manual.
 Operaris pels treballs d’estretament.
 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de

terres.
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous

consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir :
a) Màquines excavadores.
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop
replantejades les rases o pous:
Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud
alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui
necessari, ventilació.
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El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la
rasant) fins a la part inferior.

El destrebament  es realitzarà en el sentit invers.

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació

de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació
podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R.
D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del  Risc

1.-Caigudes de  persones a diferent
nivell.

MITJANA GREU MITJÀ

2.-Caigudes de  persones al mateix
nivell.

BAIXA LLEU ÍNFIM

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT
GREU

CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MITJANA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MITJANA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils. MITJANA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de

màquines.
BAIXA GREU BAIX

9.-Cops amb objectes o eines. MITJANA LLEU BAIX
12.-Atrapaments per bolcada de

màquines.
BAIXA MOLT

GREU
MITJÀ

16.-Contactes elèctrics. MITJANA MOLT
GREU

ELEVAT

20.-Explosions. BAIXA MOLT
GREU

MITJÀ

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
23.-Atropellaments, cops  i topades

contra vehicles.
ALTA MOLT

GREU
CRÍTIC

28.-Malalties causades per agents físics MITJANA GREU MITJÀ
29.-Malalties causades per agents

biològics
MITJANA GREU MITJÀ
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OBSERVACIONS :
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció.
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de
terres.
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell
rompedor i risc causat pel  nivell de soroll.
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció,

s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i
Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es
construirien .

PROCÉS

Rases
 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat.

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per
personal competent i  amb  la corresponent experiència.

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu
interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu
ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació
d’emergència.

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les
eines que emprin.

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que
estiguin expedits els llits d’aigües superficials.

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni
s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s
d’elements expressament calculats i situats a la superfície.

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els
utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges
horitzontals, i començant  per la part inferior del tall.

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de
la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30
m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.
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 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no
superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant
a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb
la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant
els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a
què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables,
s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà
d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la
garantia de què es troba en perfecte estat.

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars,
de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva
evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim.

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de
1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les
parets de les excavacions corresponents.

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament.
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall

es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb
punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos
metres el de vehicles.

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar,
com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny.

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com
d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que
puguin accidentar-se.

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència

d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas,
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània,
que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a
excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es
realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat
perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs,
per evitar el risc de contacte elèctric.

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident
risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la
realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
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 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament,
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.

 Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran
d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat.

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,
davantal.

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant

l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu

accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous
 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense
que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai
els 1,5 metres.

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que
compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal
competent i  amb  la deguda experiència.

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors.

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un
equip auxiliar de bombeig.

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de

l’exterior.
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran

d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits,

etc.
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la

part superior i els entorns del pou.
 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar

convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de :
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així

com     d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo.
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d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient
visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la
càrrega sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de
seguretat convenientment  lligat.

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el
cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou.

f) El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de
seguretat de manera que no es pugui desfermar .

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats
de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca
del pou un plint de protecció.

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar
cada jornada.

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos
terços de la seva capacitat.

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat

introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels

pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre
element equivalent.

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de
vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una
distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre.

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill
obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors
auditius, davantal.

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor
diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte
d’aïllament.

 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de
connexió estiguin en bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena
de deteriorament.

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant

l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu

accés i, complementàriament, als talls on sigui precís.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent:
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Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben

constituïdes per :
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o
palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de
petita cilindrada).
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 Treball en rases i pous (operaris)  :
Cascos.
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma  pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.

FONAMENTS

1.- INTRODUCCIÓ.

1.1 Definició:
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva
dimensió i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny
sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:

- fonaments superficials.
- fonaments profunds.
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:

- corregudes.
- lloses.
- bigues flotants.
- sabates
En els fonaments profunds considerem:

- els pilots realitzats in situ.
- els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva
fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això,
s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que
componen la fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:

 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que
componen la construcció de la fonamentació.

 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això
s’establiran els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones
de replega de material, etc.
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 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades,
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i
vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de
Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió
d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució
material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les
tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra
(aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura
grua torre.

SABATES I LLOSES

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 Definició:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació,
sobre terres homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de
repartir les càrregues sobre el terreny.

1.2 Descripció:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o
rectangular, alhora també, poden ser aïllades o  esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció
quadrada o rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i
posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el
projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres
(retroexcavadora).
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :

- operaris per realitzar l’excavació manual.
- conductors de la maquinària d’excavació.
- ferrallistes.
- encofradors.
- conductors de formigonera.
- operaris per al  bombeig del formigó.
- gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la
fonamentació:

- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc
”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla,
bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc.

- Eines manuals.
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de
Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R.
D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del  Risc

1.- Caigudes de  persones a diferent
nivell.

BAIXA GREU BAIX

2.- Caigudes de  persones al mateix
nivell.

BAIXA LLEU ÍNFIM

4.- Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
6.- Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM
8.- Cops amb elements mòbils de

màquines.
BAIXA GREU BAIX

9.- Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
11.- Atrapaments per o entre objectes. ALTA GREU ELEVAT
16.- Contactes elèctrics. BAIXA MOLT

GREU
MITJÀ

18.- Contactes amb substàncies
càustiques o corrosives

MITJANA LLEU BAIX

26.- O. R.: manipulació de materials
abrasius.

ALTA LLEU MITJÀ

28.- Malalties causades per agents
físics.

MITJANA GREU MITJÀ

OBSERVACIONS :
(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de

terres,  bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.

3.- NORMA DE SEGURETAT

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
- Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i

senyalitzar adequadament.
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- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer :
Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del

personal a les cotes de cimentació.
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.

Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a
l’execució de l’ obra restant

PROCÉS
- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els

riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del
possible.

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera

que estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60

cm.
- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot

i  acotant les àrees de treball.
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat

superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que
puguin desprendre’s.

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament
elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de
preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o
hidràulic, els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà
esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de
sortida dels àrids poden ser causa  d’accident.

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el
Reglament de Baixa Tensió.

- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques
tubulars de peus drets, convenientment ancorades.

- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots
els seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui.
(Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa).

- S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar
el vessament de les aigües.

- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament,
s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui
també adequat.

- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran
proveïts de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada,
granota de treball, davantals i cinturó portaeines.

- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de
goma de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper”
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empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó
antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Serra circular
Armadura
Grues i aparells elevadors
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es
col·locaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització.
- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben

constituïdes per :
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en

conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat :
Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de las mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL.

ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL SERAN, SEGONS ELS TREBALLS A
DESENVOLUPAR ELS SEGÜENTS:

- Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de

petita cilindrada).
- Treball amb armadures (operaris)  :
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- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

- Treball de formigonat :
- Cascos.
- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIÓ.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats
i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments :
peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels

següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó,
fusta i xapa d’acer.

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels
següents materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a
interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.

soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior o exterior d’edificis amb capa
resistent de formigó en massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà
un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita
capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans
del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats
i/o aspecte.

1.2 Descripció:
 tipus de revestiments amb peces rígides:

amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de
ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa,
de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.

 tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o
heterogeni adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de
linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o
rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir
el subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això
s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest
aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la
corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem
fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

 operadors de grua.
 enrajoladors i d’altres.
 operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització dels paviments:

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper”
de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.

 Estris.
 Eines manuals.
 Presa provisional d’aigua.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
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compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT
GREU

MITJÀ

2.-Caigudes de persones al mateix nivell MITJANA GREU MITJÀ
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MITJANA GREU MITJÀ
10.-Projecció de fragments o partícules MITJANA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MITJANA GREU MITJÀ
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.

MITJANA GREU MITJÀ

18.-Contactes amb substàncies càustiques
o corrosives

MITJANA GREU MITJÀ

20.-Explosions. BAIXA MOLT
GREU

MITJÀ

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.

ALTA LLEU MITJÀ

27.-Malalties causades per agents químics. MITJANA GREU MITJÀ
OBSERVACIONS :
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de
material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o
pigments tòxics.
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

3.- NORMA DE SEGURETAT

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
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 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el
muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les
elevacions de morters, formigons i materials a granel.

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i
ben il·luminat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets
convenientment bragat a la grua.

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliat per plataformes específiques.

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se

en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins
i tot des d’alçada.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el
palet.

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no
superi els 30 Kg.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir
de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
PECES RÍGIDES

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques.
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 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del
tall en suspensió.

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt
de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el
trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de
tall.

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes

emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades

dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu
contingut.

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de
la càrrega.

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de
gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles
a les superfícies recentment solades.

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls, a on es vagi a col·locar.

 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin
les zones de pas.

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra,
es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció
obligatòria.

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència
de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per
evitar els accidents per risc elèctric.

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de
vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no
siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el
treball.

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola
antilliscant.

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat,
ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
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 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per
evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i
amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar
accidents per contacte amb energia elèctrica.

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material
aïllant de l’electricitat.

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades
immediatament de les plantes.

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues.
FLEXIBLES

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams,
per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de
pas.

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis.

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem
haurà de mantenir una ventilació constant.

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar
perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles,
per evitar incendis.

 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de
cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics.

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un
rètol de no fumeu..

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol
focus de calor, foc o espurna.

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de

treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté
productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:
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Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran

constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells
com a màxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1
mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro
de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacos en forma de
muntant.

Extintor de pols química seca.
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal de perill.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 R.D. 1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
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- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).

 Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.

 Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

 Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

FUSTERIES

1.- INTRODUCCIÓ.

1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de
funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb
fusteria de perfils, fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents
materials:

acer.
acer inoxidable.
alumini (aliatges lleugeres).
fusta.
PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb
portes de:

acer.
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fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets,
etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i
vidres de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar
l’aplom dels paraments i l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base
encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment
de base o directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents
corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir
el subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de
material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents
plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:

- operadors de grua.
- fusters.
- vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la
realització de la fusteria:

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil,

esmoladora, serra circular manual, etc.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT
GREU

CRÍTIC

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA GREU MITJÀ
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MITJANA GREU MITJÀ
7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM
8.-Cops amb elements mòbils de
màquines.

MITJANA GREU MITJÀ

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM
13.-Sobreesforços. MITJANA GREU MITJÀ
16.-Contactes elèctrics. MITJANA GREU MITJÀ
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.

MITJANA GREU MITJÀ

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials
tallants.

ALTA LLEU MITJÀ

27.-Malalties causades per agents
químics.

MITJANA GREU MITJÀ

OBSERVACIONS :
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per
a fusta.
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres.
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.

3.- NORMA DE SEGURETAT

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
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- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el
muntacàrregues d’obra.

- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja
estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució
de la resta de l’obra.

PROCÉS
- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat

ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser

auxiliat per plataformes específiques.
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir

en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i
tot des d’alçada.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir
de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda  a diferent nivell.

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al
buit, es posarà una protecció a base de barana perimètrica.

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les
caigudes des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms
de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat.

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i
assimilables per evitar la realització de treballs dalt de superfícies insegures.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
RAM DE FUSTER

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en

blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.)

s’hissaran a les respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al
muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es
descarregarà a mà.

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació,
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà.
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- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a
la seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu
apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin
en rebre un cop lleu.

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà
de tenir barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5
metres.

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop
passats, es reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi
hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de
seguretat convenientment ancorat.

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran
mitjançant trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a
aquest fi.

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a
mínim entre dos operaris.

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després
d’haver acabat el procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per
a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre
sota ventilació per “corrent d’aire”.

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació
directa i constant, així com un extintor de pols química seca al costat de la porta
d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu.

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc.
hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs per
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
MUNTATGE DE VIDRE

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments

que s’estan envidrant.
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb

aquesta finalitat.
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar

immediatament.
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt

d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament
decantat contra un parament determinat.

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres,

estaran protegides a la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana
sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada per
passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els
treballs.
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- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Grues i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de burriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
- Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran

constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1
mm. i reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro
de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacos en forma de
muntant.

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.

Extintor de pols química seca.
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
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Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
- Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
- Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
- Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

INSTAL·LACIONS

1.- INTRODUCCIÓ.

1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc.,
destinats a proporcionar un servei.
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1.2 Tipus d’instal·lacions :
Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les
corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu
interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en
el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que
són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo,
TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref.
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de
les antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del
subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les
fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les
portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies,
maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
escales de mà i tisora, eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i
consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’audio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la
transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de
telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació
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d'audiovisuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a
cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir:
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com
les seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les
operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d'audiovisuals serà imprescindible considerar el
següent equip humà:

 electricistes.
 ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització de la instal·lació:

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora

portàtil, màquina per fer regates, etc.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT
GREU

CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. MITJANA GREU MITJÀ
9.-Cops amb objectes o eines. MITJANA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços. MITJANA GREU MITJÀ
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX
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16.-Contactes elèctrics. ALTA MOLT
GREU

ELEVAT

26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.

ALTA LLEU MITJÀ

28.-Malalties causades per agents físics. MITJANA GREU MITJÀ
OBSERVACIONS :
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

3.- NORMA DE SEGURETAT

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS
XARXA INTERIOR ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.

 Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats sobre superfícies insegures.

 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de
caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa
de seguretat.

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.
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 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la
companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a
fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres
elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués,
granota de treball i botes de cuir de seguretat.
XARXA EXTERIOR ELÈCTRICA

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà
entubats i enterrats a rases.

 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i
pous (MovEZ).

 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi

igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres.
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de

treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es
senyalitzaran amb llums vermells.

 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin
les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi
pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3
metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
ESTACIÓ TRANSFORMADORA D’ALTA A BAIXA TENSIÓ

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte
les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
 Reconeixement de l’absència de tensió.
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de

qualsevol manipulació.
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 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran
d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i
perxa.

 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa
Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del
comandament d’obra i de la direcció facultativa.

 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a
comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de
maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin
vestits amb les peces de protecció personal.

 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats
dels elements següents:

 placa d’identificació de cel·la.
 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a

impartir a les víctimes.
 Esquema del centre de transformació.
 Perxa de maniobra.
 Banqueta aïllant.
 Insuflador per a la respiració boca a boca.
 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i

triangle d’advertència de perill.
 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar

els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs
de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de
soldadura elèctrica EstAc5.

 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà
de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4.

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió
s’ha de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres
de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre
de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària
del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat:
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran

constituïdes per:
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Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb
un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de
diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes
són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1
mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro
de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacos en forma de
muntant.
Extintor de pols química seca.

 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

 Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
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- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.

 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).

 Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua
potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució
per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel
subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que
fan moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la
temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua,
sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.
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En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar
l’equip humà següent:

 lampistes.
 paletes.
 operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització de la instal·lació:

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de
tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora
portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar,
esmoladora angular, etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lació provisional d’aigua.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT
GREU

CRÍTIC

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT
GREU

CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils. MITJANA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de
màquines.

MITJANA GREU MITJÀ

9.-Cops amb objectes o eines. MITJANA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. MITJANA LLEU BAIX
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13.-Sobreesforços. MITJANA GREU MITJÀ
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MITJANA GREU MITJÀ
19.-Exposició a radiacions. MITJANA GREU MITJÀ
20.-Explosions. BAIXA MOLT

GREU
MITJÀ

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents físics. MITJANA GREU MITJÀ
OBSERVACIONS :
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola
fixa-claus.
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la
manipulació de la màquina de fer regates.

3.- NORMA DE SEGURETAT

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS
XARXA INTERIOR

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de
seguretat.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la
neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
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 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades
i substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA, APARELLS SANITARIS, CALEFACCIÓ I
EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS.

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local
tancat.

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats

amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un
cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al
lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta,
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant
la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada
d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc
il·luminats.

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin
estelles durant la feina.

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la
instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar
l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no
puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que
s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per
evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb
plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes
tòxics.

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per
corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de
gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de
seguretat.

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal
normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”.

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols
química seca.

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
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 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar
incendis.

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros
portaampolles.

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les

mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.
 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un

cop s’hagin aixecat  els parapets o baranes definitives.
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i
botes de cuir de seguretat.

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat,
guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de
cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els
calgués.

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

XARXA EXTERIOR
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos

específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es
realitzarà enterrada a rases.

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa
d’excavació de rases i pous.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per
realitzar els treballs d’aquesta activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran

constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
 Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués
 Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
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Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués
 Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

MEDIS AUXILIARS

Escales de mà.
 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar

engalzats.
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís

transparent.
 No han de superar alçades superiors a 5 metres.
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu

centre.
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la

seva part superior .
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de

desembarcada.
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Grup compressor i martell pneumàtic
 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de

l’obra.
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà

a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de
esllavissades.

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de
manera que  quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de
camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar
moviments.
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 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de
protecció individual (auriculars o tampons).

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició
de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En
el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de
col·locar sota un ombràcul.

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de
mascaretes i ulleres.

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a
15 metres dels martells (o vibradors).

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com
també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent
estanquitat.

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball.
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter.
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del

mateix.
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat

al circuit de pressió.
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat,

davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres
antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en

possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de

trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una
lona.

 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa
enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas
a les unitats carregades.

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar.
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de

càrrega.
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i

de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant

les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de

seguretat quan surti de la cabina.
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 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de
la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.

 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
-el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera
protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la
càrrega estarà equilibrada quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància
de seguretat.

- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia.
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies
en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.

 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora :
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa

basculadora està totalment abaixada.
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i,
si es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes.

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases,
talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de
trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la
mateixa i  és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és
prohibit el seu ús com a transport pel personal.

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor.

Retroexcavadora
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines.
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
 En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat
- Comprovar el clàxon de marxa enrere.

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament
prefixada,

 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de
curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada.
Serra circular



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la
serra.

S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat
per realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del
tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment

entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en

aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar
el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.

S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual
es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre
maquinària.
Armadures

S’ha d’establir una zona d'aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges

que garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall

d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una

zona d’ubicació propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels

ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament
el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment
el taller de muntatge de cèrcols  i graelles.

En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra
net i endreçat.

Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona

on es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc

on s’estigui realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar

convenientment aïllat de les seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la

normativa d’oxitallada.
Bombeig de formigó

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar
especialitzat en aquest tipus de treball.

La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-
se les parts susceptibles de moviment.

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris
alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí
de taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada
dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat).
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La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de
formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per
tampons o sobretensions interns.

Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix
a la canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del
conducte.

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els
dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del
circuit.

En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a
zero i desmuntant tot seguit la canonada.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a
elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés.

S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i
s’haurà de tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà
amb els circuits elèctrics apagats.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç
desplaçable.

Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar
la bolcada.
Passarel·les

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà

de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
 El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai

serà relliscós.
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Formigoneres pasteres
 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-

les a una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per
evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea
d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda
d’objectes.

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny
donant-li un cert vessament.

 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal
de perill i un rètol amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A
LES PERSONES NO AUTORITZADES”.

 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc
o “dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de
cops o atropellaments.

 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície
d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de
caiguda al mateix nivell per lliscament.
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 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc
d’atrapament.

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos
per moviments descontrolats.

 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar

connectades a  terra.
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la

xarxa elèctrica.
 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà

de realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar

els conductes per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com
per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada.
Bombament del morter

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar
especialitzat en aquest tipus de treball.

 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant
amb un tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.

 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter,
estarà dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o
sobretensions internes.

 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar
canonades) tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del
conducte.

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els
mecanismes de recollida a la sortida de la mànega després  del recorregut total del
circuit.

 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a
zero i desmuntarà a continuació la canonada.

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de
neteja, a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol
altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat
de càrrega del toro.

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de
suportar i que aquesta  estigui en bon estat.

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les
forquilles.

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les
càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment
tancades sota el palet.
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 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents
punts :

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de
comandament en posició neutra.

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del
recorregut.

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle
al seu camí que pugui provocar qualsevol incident.

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt
voluminosa, controlant la  seva estabilitat.

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
- S’han de respectar els itineraris preestablerts.
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens
situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del
5%.

 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o
sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui
suportar el pes del palet i  del toro.

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions necessàries

perquè no es dificulti la circulació.
 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a

un lloc previst d’estacionament i amb  el fre posat.
 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al

voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en
ser aquesta dipositada al terra.

 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar
atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa.

 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de
comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular.
Muntatge:

 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si
és possible un aparellador o arquitecte tècnic.

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada
adequadament.

 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i
si aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà
clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre
materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,
teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que
aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.

 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles
de muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les
bastides tubulars.
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 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels
diferents elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges
corresponents.

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la
possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es
realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica,
es prendran les següents mesures:

-Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la
descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.

-Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies
mínimes de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran :
-3 metres per a tensió < 66.000 Volts
-5 metres per a tensió > 66.000 Volts

 Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
-Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la
línia elèctrica.

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants
sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
Ús:

 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de
qualsevol inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent.

 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
- L’alineació i verticalitat dels muntants.
- L’horitzontalitat dels travessers.
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
- L’estat dels ancoratges de la façana.
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la
bastida.
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra
intermitja i sòcol.
- La correcta disposició dels  accessos.

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui
inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense
l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.

 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb
doble aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i
endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries
durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc
que aquest fet comporta.
Desmuntatge:

 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en
presència d’un tècnic competent.

 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals
s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i
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alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o
pastera convenientment lligades.

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar
quan abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a
un altre de la bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa
Tensió, es procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.
Emmagatzemant :

 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les
inclemències del temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de
revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un
magatzem i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la
maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva
immediata utilització.
Bastides Penjades.

 S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la
bastida propera a terra i amb la corresponent càrrega  humana  i de materials al
quals ha de sotmetre’s.

 Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la
bastida, mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en
sentit horitzontal.

 Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta
de components de la bastida.

 Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant
taulons embridats.

 Les bastides penjades aniran proveides de barana resistent junt al mur, de 0,70
metres i en els altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran
proveïts de sòcols.

 La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.
 La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm.
 S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
 Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme

anticaiguda.
Bastides de cavallets.

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5

metres.
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la

barana perimetral.
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
 El conjunt haurà de ser estable i resistent.

Carretó elevador
 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de

manteniment i deixar el carretó fora de servei.
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 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui
convenientment paletitzada, fleixada i ubicada correctament.

 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts :
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de
recórrer.

- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues
paletitzades).

- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal.
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors.
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una
distància prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids.
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions
del carretó amb la càrrega que es transporta.

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm
de terra.

- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal
sonor intermitent.

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i
amb les assegurances reglamentàries.

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques
estiguin en punt mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte
treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la
forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i

contra les inclemències del temps.
Màquina de trepar.

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris
deuran emprar ulleres antiimpactes

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà
mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de
pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del
motor elèctric.
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo”

 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva
estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros
d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”.

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que
ha de tenir  la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de
recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat
després del muntatge.
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 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de
seguretat.

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.

 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
característiques de la Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la
cota de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi
quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè
quedi subjecte en cas de falsa maniobra.

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que
suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera
que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es
trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del
ganxo.

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona
(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment
es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa
d’advertència de càrrega suspesa.

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de
l’alimentació elèctrica.
Pistola fixa-claus

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control
de la pistola i patir accidents.

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on
dispara.

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars,
ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.
Perforadora portàtil

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa
de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament
restituïda.

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla
de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la
màquina perquè sigui reparada.

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
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 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i

produir serioses lesions.
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb

un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.

 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora
portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.
Esmoladores angulars

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de
prevenir-los.

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del
fabricant.

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les

característiques de la màquina.
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació

de una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc,
sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de
la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant
l’operació.

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és
disposar de suports especials propers al lloc de treball.

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de
la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del
nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden
afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables
laterals o de pont.

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral
la protecció corresponent per a la mà.

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació
del tall.

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil,
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos
esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un
regle que ens defineixi netament la trajectòria.

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb
una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els
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treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és
complex.

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a
protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en
relació al soroll.

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta
antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i
protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .
Oxitallada

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà
tenint present les següents condicions :
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa
protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i
lligades.

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de
manera perllongada.

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant

les buides de les  que estiguin plenes.
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació

constant i directa.
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no

fumeu.
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la

tasca.
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:

S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball
amb major seguretat i comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per
eliminar la possibilitat d’accidents.
L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual,
guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de
seguretat.
No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les
connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les
vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir,
aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua.
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No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de
tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta
adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau,
acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara
que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà
suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a
cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un
local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.
Colissa elèctrica

Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva
carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui
contrarestada la mancança.

Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta
repèls que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris
coberts amb cinta aïllant.

Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a
cada feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir
bons resultats i correrà riscos innecessaris.

No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc
podria trencar-se i produir-li lesions.

No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la
seva reparació.

No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc
pot trencar-se i produir-li lesions.

Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició

insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de

canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
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El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres
antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus
americà) i granota de treball.
Instal·lacions d’Higiene i  Benestar:
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües
fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra,
considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir
les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :

 mòduls prefabricats, o
 construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I

estaran equipats amb seients i casellers individuals.
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo

per cada 10 treballadors.
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació

mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors.
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació

mínima serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15
treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30
m. d’alçada.

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa,
ventilació, calefacció i il·luminació.
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i

inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver
accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet
s’han de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans
d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de
preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,
degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està
construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els
paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es
trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de
la obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la
climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i
inodors.
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de
protecció personal  i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i
d’obra, si l’obra ho permet.
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària,
s’haurà de demanar permís municipal.
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Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués,
s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades
mitjançant balises destellants durant la nit.

Barcelona, 16 d’octubre 2014.
L’arquitecte autor del projecte

Joan Sandoval Amat
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3.1 Estat d’amidaments estudi de seguretat



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

AMIDAMENTS Data: 30/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 11-2013
Capítol 01  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARAGÓ 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/10/14 Pàg.: 2

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 11-2013
Capítol 02  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/10/14 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

PRESSUPOST Data: 30/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 11-2013

Capítol 01 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 9)

19,79 2,000 39,58

2 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 11)

1,25 100,000 125,00

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)

4,73 5,000 23,65

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 10)

26,96 40,000 1.078,40

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

39,96 1,000 39,96

6 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 15)

70,25 5,000 351,25

7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 14)

70,25 5,000 351,25

8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 16)

115,26 1,000 115,26

TOTAL Capítol 01.01 2.124,35

Obra 01 Pressupost 11-2013

Capítol 02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,09 15,000 76,35

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

8,31 5,000 41,55

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

16,38 5,000 81,90

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 4)

1,21 15,000 18,15

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
5)

2,07 15,000 31,05

6 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 12,37 8,000 98,96

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 7)

25,10 15,000 376,50

EUR
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8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

5,01 15,000 75,15

TOTAL Capítol 01.02 799,61

EUR
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3.3 Resum de pressupost estudi de seguretat



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/10/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.124,35

Capítol 01.02  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 799,61

Obra 01 Pressupost 11-2013 2.923,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.923,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 11-2013 2.923,96

2.923,96

euros



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

3.4 Quadre de preus nº1 estudi de seguretat



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/10/14 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H1422120P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1451110P-4 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H1455710P-5 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1461110P-6 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H1462242P-7 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,10 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1474600P-8 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,37 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H153A9F1P-9 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H6452131P-10 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

26,96 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

HBC19081P-11 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-12 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

HM31161JP-13 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

39,96 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU1B150P-14 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i

70,25 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/10/14 Pàg.: 2

equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQU1D190P-15 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

70,25 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQUA1100P-16 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

115,26 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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3.5 Quadre de preus nº2 estudi de seguretat



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/10/14 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,09 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,38 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,21 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,07 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,01 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,10 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,37 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

19,79 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/10/14 Pàg.: 2

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,44000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

10,00000 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

26,96 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat

i salut

13,32000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,75405 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 3,83180 €

Altres conceptes 9,05415 €

P-11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,25 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,05880 €

Altres conceptes 1,05120 €

P-12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,73 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i

salut

3,75200 €

Altres conceptes 0,97800 €

P-13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

39,96 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,30000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-14 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

70,25 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

50 litres

70,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

70,25 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

70,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

115,26 €
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BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

115,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 19,25000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 17,09000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,08000 €
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MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,09000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el

ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,38000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de

la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,21000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,07000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

5,01000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,10000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,37000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

50,27000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,49000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,37000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,80000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 6,66000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 11,27000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 9,38000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,30000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,

instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

70,25000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,

instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

70,25000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

115,26000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte de millora de la passera de Bellavista (Les Franqueses del Vallès)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/10/14 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,09000 = 5,09000

Subtotal: 5,09000 5,09000

COST DIRECTE 5,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09000

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents

utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents

utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 8,31000 = 8,31000

Subtotal: 8,31000 8,31000

COST DIRECTE 8,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31000

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,38000 = 16,38000

Subtotal: 16,38000 16,38000

COST DIRECTE 16,38000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,38000

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció

elàstica al canell

1,000      x 1,21000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000

COST DIRECTE 1,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21000

P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,07000 = 2,07000

Subtotal: 2,07000 2,07000

COST DIRECTE 2,07000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07000

P-6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,01000 = 5,01000

Subtotal: 5,01000 5,01000

COST DIRECTE 5,01000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01000

P-7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb

plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 25,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb

1,000      x 25,10000 = 25,10000
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PARTIDES D'OBRA

plantilles i puntera metàl·liques

Subtotal: 25,10000 25,10000

COST DIRECTE 25,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,10000

P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 12,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,37000 = 12,37000

Subtotal: 12,37000 12,37000

COST DIRECTE 12,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,37000

P-9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,

de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,08000 = 2,41200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 5,29950 5,29950

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,80000 = 10,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,37000 = 4,44000

Subtotal: 14,44000 14,44000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05300

COST DIRECTE 19,79250

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79250

P-10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer

galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 16,08000 = 4,02000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 8,83250 8,83250
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,

nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 6,66000 = 13,32000

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a

tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 11,27000 = 3,83180

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per

a seguretat i salut

0,015      x 50,27000 = 0,75405

Subtotal: 17,90585 17,90585

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22081

COST DIRECTE 26,95916

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95916

P-11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 16,08000 = 1,04520

Subtotal: 1,04520 1,04520

Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,49000 = 0,05880

Subtotal: 0,19880 0,19880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01045

COST DIRECTE 1,25445

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25445

P-12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 16,08000 = 0,96480

Subtotal: 0,96480 0,96480

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 9,38000 = 3,75200

Subtotal: 3,75200 3,75200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00965

COST DIRECTE 4,72645

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72645
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PARTIDES D'OBRA

P-13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 17,09000 = 3,41800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 7,26800 7,26800

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 32,30000 = 32,30000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,

per a seguretat i salut

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 32,58000 32,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10902

COST DIRECTE 39,95702

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,95702

P-14 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació

elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 70,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament

sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2

dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos

elèctric 50 litres

1,000      x 70,25000 = 70,25000

Subtotal: 70,25000 70,25000

COST DIRECTE 70,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,25000

P-15 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament

interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2

punts de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

Rend.: 1,000 70,25 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats

per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb

2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

1,000      x 70,25000 = 70,25000

Subtotal: 70,25000 70,25000

COST DIRECTE 70,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,25000

P-16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 115,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 115,26000 = 115,26000

Subtotal: 115,26000 115,26000

COST DIRECTE 115,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,26000
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Bastides de façana 
Perspectiva 
 

 
 
1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 
8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl· lica 
 
 



 

Bastides de façana 
Detalls 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 
 
B. DETALL 
 



 

Metàl· liques sobre rodes 
Perspectiva 
 

 
 
1. Suplement telescòpic opcional 
 
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  
 
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 
 
 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 
 



 

Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 
 

 
 
 
 



 

Baranes de seguretat 
Empotrat en forjat 
 

 
 
 
 



 

Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 
 

 
 
A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Amb mènsula amb sergent 
 

 
 
Subjectada mitjançant mènsules amb sergent. 
 
 
 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Detall 1 
 

 
 
A. MUNTATGE DE XARXA EN ANGLE. 
B. GRÀFICA SUPERFÍCIE DE RECEPCIÓ. 
C. DESMUNTATGE I ELEVACIÓ DEL SALVACAIGUDES. 
1. Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforç). 
2. Pis de treball. 
3. Velocitat caiguda 12 m/s. 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Detall 2 
 

 
 
A. ESQUEMA 
1.  Marc metàl.lic 
2.  Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínim 
3.   Xarxa de poliamida de malla 100 mm. màxim i corda d = 4 mm mínim. 
B. ESPECEJAMENT 
3. Xarxa 
4.  Tirant xarxa 
5.   Suport 
6.   Braç abatible 
C. MÒDUL ANTICAIGUDES 
7. Element de fixació 
8. Tornapunta telescòpic 
9. Mènsula 
10. Xarxa 
11. Marc 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 
 

 
 
FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 
A - Ganxo de subjecció col· locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 
B - Ganxo de subjecció col· locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, 
 durant muntatge i retirada de la xarxa. 
C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 
D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 
E - Llas amb protecció. 
F -  Ancoratges principals de la xarxa. 
 



 

Torretes de formigonat 
Perspectiva 
 

 
 
PERSPECTIVA 
 



 

Torretes de formigonat 
Detalls 
 

 
 
A. ALÇAT 
B. PERFIL 
C. CONJUNTO 
 
1. Barana 
2. Entornapeu 
3. Escala 
4. Executat amb perfils metà l.lics 
5. Suplement opcional (telescòpic) 
 



 

Escales de mà 
Detalls 
 

 
 
A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
 



 

Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 



 

Baixants d'enderrocs 
Esquema 1 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 
 



 

Baixants d'enderrocs 
Esquema 2 
 

 
 
A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 
 



 

Tapes en forats de forjats 
Tapes de fusta 
 

 
 
A. PLANTA 
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm. 
 
B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de fusta armada clavada 
 
C.CARA INTERNA 
 



 

Tapes en forats de forjats 
Malla electrosoldada en capa superior 
 

 
 
1. Malla electrosoldada en capa superior. 
 
 



 

Instal· lacions elèctriques 
Esquema tipus 
 

 
 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8.  Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 



 

Instal· lacions elèctriques 
Instal· lació elèctrica 
 

 
 
1. Connexió a l´armari de distribució general. 
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector soterrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senyalització - Advertiment 
 

 
 

Senyalització - Prohibició 
 

 
 

Senyalització - Obligació 
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ANNEX Nº 8 CONTROL DE QUALITAT

1 Contingut del pla de control. Tipus de control

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús,
conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL
D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions a l’obra acabada. (CONTROL DE L’OBRA
ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per
comprovar les prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha
de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.
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B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra,
un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF
i exigides per la legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per
tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i
Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec
de Condicions Tècniques Particulars es detallen amb més concreció els controls a
realitzar i les toleràncies acceptables.

2 Pressupost de control de qualitat

El pressupost d’execució material per realitzar el control de qualitat és del 1%
del PEM del projecte.

La quantitat pressupostada és de dos mil vuitanta-set euros amb vint-i-un
cèntims (2.087,21 euros)

3 Desglossament del pressupost de control de qualitat.

CONCEPTE UNITATS PREU
UNITARI

IMPORT
TOTAL

1 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

15 ut. 111,57 1.673,55

2 Prova de mesurament de la resistència en el circuit de
posada a terra d'instal·lacions elèctriques.

2 ut. 70,88 141,76

3 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

2 ut. 135,95 271,90

Sense modificar l'import final, aquest pressupost pot variar en funció del tipus
de certificats que es pressentin i s'ajustarà d'acord amb els criteris de la Direcció
Facultativa.

Cas que el formigonat de la estructura fes necessari la realització d’una
quantitat més elevada de provetes que les previstes al present control de qualitat per
tal de complir la EH-08 els costos derivats correran a càrrec del constructor.

Barcelona, 16 d’octubre 2014.
L’arquitecte autor del projecte

Joan Sandoval Amat
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4 Llistat mínim de proves i controls a realitzar.

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

E3 - FONAMENTS
E3C - LLOSES
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després
del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les
que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant
els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura
o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.

E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb
observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons
de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

E4 - ESTRUCTURES
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després
del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les
que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant
els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura
o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.

E4B - ARMADURES PASSIVES

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb
observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO
D'ALLEUGERIMENTS
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre
peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres,
desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
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- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE
EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

E8K - ESCOPIDORS
E8KA - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE
MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que
presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS
DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE
CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :

- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i
mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:

- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-

EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EG1P - CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :

- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i
mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:

- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-

EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a
terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels
accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al
projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de
connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas,
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats,
d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
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Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió
de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les
següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s’identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l’execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
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- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-
EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats,
d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió
de contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les
següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s’identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l’execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-
EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats,
d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EG4R - CONTACTORS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es
corresponen als especificats a la DT.
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió
de contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les
següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s’identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l’execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-
EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats,
d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE
GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EPA - INSTAL·LACIONS DE CTTV
EPA1 - CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió
desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i
cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència,

indicació de càmera visionada)
- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d’imatge.
- Vídeo reproductor. Verificació  del seu funcionament i que actua quan es

produeix una alarma
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació  de forma global i es verificaran tots
els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar  la intensitat de la presa  de mostres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EPAC - ELEMENTS PER A CENTRE DE CONTROL PER A CTTV

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió
desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i
cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència,

indicació de càmera visionada)
- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d’imatge.
- Vídeo reproductor. Verificació  del seu funcionament i que actua quan es

produeix una alarma
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació  de forma global i es verificaran tots
els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa  de mostres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les
peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les
peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les
instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb
observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de
la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar

transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim.
S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la
DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm
s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit
transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El
contractista haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb
les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de
condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a
garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions
mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30,
180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
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- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5Z9CC4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó

- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a
terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres
canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels
accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de
posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es
procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que
s’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de
posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es
procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que
s’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les
enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb
difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que
determini la DF.

FQ - MOBILIARI URBÀ
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FQ4 - PILONS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
K6A1 - REIXATS

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de
fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest
tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en
el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports
i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de
la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un
20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar
control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 - BARANES
KB12 - BARANES D'ACER

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de
fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest
tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
EL1 - ASCENSOR

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor
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- Es mesurarà el nivell sonor del compressor
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.

PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:
Muntatge:
- Sentit de muntatge correcte.
- Correcta alineació.
- Sòlid ancoratge al sòl.
- Facilitat d'accés.
- Distàncies de seguretat reglamentaries.
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.
Comprovacions i assaigs:
- Funcionament del contacte elèctric del limitador.
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora.
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la
paret del buc.
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador.
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat.
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de
suspensió.

CABLES DE SUSPENSIÓ I DEL LIMITADOR DE VELOCITAT:
Muntatge:
- Muntatge dels cables sense retorciments.
Comprovacions i assaigs:
- Verificar la inexistència de fils trencats en els cables.
- Sistema de fixació reglamentari dels extrems dels cables a la cabina i contrapès.
- Dispositiu d'igualació de la tensió dels cables.

- Sistema de fixació cable limitador al paracaigudes.

CONTRAPÈS:
Muntatge:
- Inspecció del muntatge.
Comprovacions i assaigs:
- Subjecció del darrer bloc del contrapès.
- Verificar els amarratges de suspensió del contrapès.
- Estat general del contrapès.
- Presència i bon estat de rozaderes.
- Distàncies de seguretat a cabina i buc.

GUIES DE CABINA:
Muntatge:
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès.
- Unió mecànica entre trams.
- Ancoratges i suports de les guies.

Comprovacions i assaigs:
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades.
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat).
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- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.

PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:
Muntatge:
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.

Comprovacions i assaigs:
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació.
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques.
- Enllumenat permanent portes d'accés.
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa).
- Zona desenclavament reglamentaria.
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge.
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.

ESMORTEÏDORS:
Muntatge:
- Inspecció del muntatge.

Comprovacions i assaigs:
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.

GRUP TRACTOR:
Muntatge:
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i
seguretat.

Comprovacions i assaigs:

- Prova d'adherència cables de suspensió sobre politja motriu.
- Desgast en els canals de la politja motriu.
- Estat de les molles i de les sabates del fre.
- Sentit de gir del grup tractor.
- Nivell d'oli del grup tractor.
- Protecció contra sortida de cables politges.
- Unió parts metàl·liques al circuit de terra de la instal·lació.

DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:
Muntatge:
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.

Comprovacions i assaigs:
- Presència de temporitzador de recorregut.
- Protecció contra inversió i fallida de fase.
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines.

Circuits independents.
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses.
- Actuació dels interruptors diferencials.
- Estat general del quadre de maniobra.
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CABINA:
Muntatge:
- Estat general, acoblament.

Comprovacions i assaigs:
- Presència de faldó reglamentari sota cabina.
- Prioritat i retard de cabina.
- Numeració de plantes o posicional en cabina.
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics.
- Resistència del sostre de cabina.
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra
introducció d'objectes.
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina.
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible.
- Distància entre marxapeus.
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina.
- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.).
- Correcte anivellament de la cabina en la parada.
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts.
- Comprovació sistema antideriva.
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat
negatiu, si el motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir
materials. En cas contrari, sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el
material afectat.
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ANNEX 9. MOBILITAT

El projecte millora per definició del mateix la mobilitat i l’accessibilitat dels
vianants entre els dos costats de la via del tren. S’han tingut en compte tots els
criteris i requeriments que planteja el Pla de mobilitat del municipi.

Un cop finalitzada la construcció s’hauran eliminat un total de tres places en
bateria.

També cal indicar que la construcció dels ascensors facilita la comunicació
amb el gran aparcament existent al costat de la estació.

S'adjunta plànol de l'Estudi sobre les accions de mobilitat necessàries per
configurar l’eix cívic central al barri de Bellavista – Les Franqueses referit a
l'aparcament a la zona o es pot observa la quantitat d’aparcament existent al llarg del
carrer d’Aragó, així com l’existència d’un aparcament públic municipal a un solar
proper.
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ANNEX 10. VEGETACIÓ

El projecte afecta un dels arbres de la família de les meliàcies existents al
carrer d’Aragó.

La seva proximitat a la columna de formigó que configura el recinte vertical
de l’ascensor, així com l’edat i les dimensions fa desaconsellable el seu
trasplantament amb un mínim de garanties.

Per tant s’ha pres la decisió de realitzar la seva tala i l’enviament dels residus
a una planta de compostatge.

El costat del parc el projecte afecta dos xiprers.

La seva proximitat a la columna de formigó que configura el recinte vertical
de l’ascensor, així com l’edat i les dimensions fa desaconsellable el seu
trasplantament amb un mínim de garanties.

Per tant s’ha pres la decisió de realitzar la seva tala i l’enviament dels residus
a una planta de compostatge.

En qualsevol cas en el moment de l’execució de les obres es prendrà la
decisió sobre la necessitat de tallar o no el xiprer que es troba més allunyat.
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ANNEX 11. DISSENY DELS FERMS I PAVIMENTS

El projecte no modifica el disseny dels ferms o paviments.

1 Circulació de vehicles

En el moment de la realització de la llosa de fonaments de l’ascensor del
carrer d’Aragó s’haura d’eliminar una part del ferm de la calçada.

Prèviament es realitzarà un tall del paviment de mescla bituminosa de 10 cm
de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir.

Un cop realitzada la construcció del volum de l’ascensor caldrà restituir una
franja de 30 cm. per 4 metres de llargària de paviment asfàltic.

És procedirà a un compactat de les terres d’aportació adequades i es
compactaran a un 95% del proctor modificat.

Es realitzarà una base amb formigó armat HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, amb un gruix de 15 cm.

Es realitzarà un reasfaltat de 8 a 12 cm de gruix, del paviment asfàltic amb
mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític.

En avançar la vorera a l’àmbit de l’ascensor es realitzarà una vorada recta de
peces de formigó de 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural de 20 a 25
cm d'alçària vorada recta de peces de formigó amb rigola vorada recta de peces de
formigó amb rigola i 20*20 cm rejuntada amb morter .

2 Circulació de vianants

2.1 Carrer d’Aragó

En el moment de la realització de la llosa de fonaments de l’ascensor del
carrer d’Aragó i de la escomesa de telefonia i elèctrica s’haura d’eliminar una part
del paviment de panot existent.

En primer lloc es procedirà a un compactat de la esplanada resultant desprès
de les feines d'enderroc i demolició a un 95% del proctor modificat.

La base es realitzarà amb formigó en massa HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm.

Es restituirà el paviment panot per a vorera gris de 20x20x4 cm i 9 pastilles
quadrades, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
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2.2 Parc

En el moment de la realització de la llosa de fonaments de l’ascensor del
costat del Parc s’haurà d’eliminar una part del paviment de panot existent.

Prèviament es realitzarà un tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

En primer lloc es procedirà a un compactat de la esplanada resultant desprès
de les feines d'enderroc i demolició a un 95% del proctor modificat.

Es restituirà el paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat
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ANNEX 12. MOBILIARI URBÀ

El projecte no modifica el mobiliari urbà existent.

Puntualment, per tal de poder donar accés a la maquinaria al costat que
correspon al parc, caldrà eliminar temporalment cinc de les pilones del carrer de
Joaquim Mir. Un cop finalitzades les obres es restituiran al mateix lloc.

En quant a la font existent al parc i que es situa la costat d l’obra, el projecte
preveu únicament la seva protecció durant la durada dels treballs.
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ANNEX 13. ESTRUCTURES

El projecte contempla com a fet estructural els dos elements de formigó que
configuren el recinte dels ascensors i la part de voladiu que els connecta amb la
passera.

En cap moment les dues estructures es connectaran amb la estructura de la
passera.

No disposant d’informació de la fonamentació del pilar del costat del parc
més proper a la nova estructura el projecte preveu la realització d’una cata prèvia
per tal de modificar, de ser necessari la llosa de fonamentació prevista.
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MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL

1.1 DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL ADOPTADA

Es tracta de l’estructura per dos ascensors destinats a facilitar l'accés a una
passera existent sobre la via del tren, situada a Les Franqueses del Vallès.

seccions esquemàtiques de l'estructura

Els fonaments seran una sabata de formigó armat, recolzada al subnivell 2 que
es descriu a l'estudi geotècnic (veure apartat 1.9 Característiques del terreny).

La resta de l'estructura estarà formada per murs i lloses massisses de formigó
armat, de 25 cm de gruix. Tant l'arribada de l'ascensor com la seva coberta es reforcen
amb unes bigues de formigó armat embegudes als murs, per tal de resoldre els més de
2 m de voladís.

1.2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DELS SOSTRES

SOSTRE
CANTEL

L
cm.

CAPA
COMPRESSIÓ  cm.

INTERE
IX  cm.

AMPLE NERVI  cm.

TERRA ARRIBADA 25 - - LLOSA MASSISSA

SOSTRE
ARRIBADA 25 - - LLOSA MASSISSA

1.3 NORMATIVA EMPLEADA EN EL CÀLCUL

Pel que fa a les càrregues gravitatòries que actuen sobre l’estructura, són les
establertes per la normativa CTE DB – SE AE.

En el càlcul de les seccions de formigó, s’ha utilitzat la INSTRUCCIÓ DE
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08.
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1.4 ACCIONS CONSIDERADES

1.4.1 ACCIONS GRAVITATÒRIES (CTE DB - SE AE)

1.4.1.1 CÀRREGUES UNIFORMES

Es considera que, les càrregues mortes i la sobrecàrrega d’us, es troben
uniformement repartides per tots els sostres.

(Unitats en m.k.s.)

SOSTRE
PLANTA

Pes propi
Kgs/m².

Sobrecàrrega d’us
Kgs/m².

Neu Kgs/m². Total
Kgs/m².

TERRA
ARRIBADA

625 300 - 925

SOSTRE
ARRIBADA

625 100 100 825

1.4.1.2 CÀRREGUES LINEALS

Només existeix un conjunt de càrregues lineals que es consideren com
especials i aquest s’assignen a la hipòtesi de pes propi, i es resol amb ella.

Es consideren les càrregues lineals següents:

Voladissos 200 kgs/ml.

1.5 ACCIONS HORITZONTALS

1.5.1 CÀRREGUES DE VENT

Donades les característiques de l'edificació, es considera la hipòtesi estàndard
de vent. S’ha considerat l’edifici en “Zona eólica” C i “Grado de aspereza” IV, segons
CTE DB - SE AE.

1.5.2 CÀRREGUES SÍSMIQUES

Tenint en compte la Normativa Sísmica NCSE-02 i per:
Estructura: Tipus 2, normal importància
Localitat : Les Franqueses del Vallès ab=0.04g,
k=1.0 i període útil de vida 50 anys ( =1.00 )
S=C/1.25 (un valor probable és C=1.60; S=1.28)
ac = S..ab =1.28 x 1.00 x 0.04g = 0.05g < 0.08g
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No s’exigeix la seva aplicació donat que existeix una capa superior armada,

monolítica i enllaçada amb l’estructura a la totalitat de la superfície de cada planta

que permet considerar com a pòrtics ben travats entre si a totes les direccions (la

limitació doncs pot ésser de 0.08g). Per tant no es considera hipòtesi de sisme.

1.6 SOL·LICITACIONS ESPECIALS, TÈRMIQUES O REOLÒGIQUES

Conforme amb la CTE DB - SE AE, tenint en compte que les dimensions de
l’estructura d’aquesta edificació són L(x)<40m. I L(y)<40m., no es consideren
sol·licitacions especials d’aquest tipus.

1.7 DEFINICIÓ DEL PROCÉS DE CÀLCUL

Per la realització del càlcul dels sostres de l’estructura, s’ha utilitzat un programa informàtic de

càlcul d’estructures en 3D, que utilitza un càlcul matricial i per elements finits.

1.8 MATERIALS EMPLEATS A L’OBRA

A tota l’obra, els materials empleats i les seves resistències característiques són:

FORMIGÓ ALS FONAMENTS HA-25/P/20/IIa
Per la construcció dels fonaments el formigó tindrà una resistència característica
mesurada en proveta cilíndrica de 15x30 cm. als 28 dies de 25 N/mm².

FORMIGÓ ALS MURS I SOSTRES HA-25/B/20/IIa
Per la construcció dels murs i sostres el formigó tindrà una resistència
característica mesurada en proveta cilíndrica de 15x30 cm. als 28 dies de 25
N/mm².

ACER BARRES B-500-S
A tota l’estructura s'ha utilitzat acer corrugat amb límit elàstic de 500 N/mm².

COEFICIENTS DE SEGURETAT PELS ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

CONTROL D'EXECUCIÓ NORMAL

Coeficient de seguretat sobre l’acer corrugat 1,15
Coeficient de seguretat sobre el formigó 1,50
Coeficient de ponderació d’accions permanents 1,35
Coeficient de ponderació d’accions variables 1,50

CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ EN FONAMENTS
TOVA
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CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ EN MURS I SOSTRES
TOVA

MIDA MÀXIMA DE L’ÀRID 20
mm.

RECOBRIMENTS ARMADURES:

En ambient IIa 35 mm.
En ambient IIa(*) 70 mm.

1.9 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

S’han calculat els fonaments amb les dades extretes de l’informe nº 1314
realitzat per LAB VALLÈS. Aquestes dades són:

Tensió màxima admissible                   1 Kp/cm².
Recolzament al subnivell 2 “llims sorrencs amb alguna grava”

Cal insistir que l'estudi del terreny indica que per tal de poder considerar una
tensió admissible de 1 Kg/cm², el recolzament ha de ser en el subnivell 2. Un cop feta
l'excavació s'haurà de confirmar que s'ha assolit clarament aquest estrat resistent.

D’ajunta estudi geotècnic lliurat per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
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ANNEX 14. CONSUMS

El projecte té una qualificació energètica tipus A

1 Consum elèctric

El consum d'enllumenat és modifica a la baixa per la substitució de dos de les
llumeneres.

Estat actual:
0.5 kW * 4380 hores anuals el que dona un consum anual de 2.190 kW

Projecte:
0.086 kW * 4380 hores anuals el que dona un consum anual de 377 kW

En quant al consum dels ascensors es fa una estimació anual de 7350 kW
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ANNEX 15. MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DE LA
URBANITZACIÓ

Els materials utilitzats en la construcció no precisen d’un
manteniment específic.

Aquest són, bàsicament, formigó vist i portes i interior de la cabina
d’ascensor d’acer inoxidable.

Es previst a efectes de manteniment pintar amb pintura antigraffitti
la totalitat dels murs de formigó del recinte dels ascensors.

Tot i no forma part estricta del projecte aquest assumeix la
realització de tasques de manteniment pel que fa al pintat de les
baranes existents, la reparació de les unions de la mateixa que estiguin
malmeses, la substitució de la xarxa de simple torsió existent per un
altre de les mateixes característiques i la substitució dels graons de les
escales actuals que estiguin en mal estat.
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ANNEX 16. SERVEIS URBANÍSTICS

1 Xarxa de sanejament

Donat l’eixamplament que es produeix a la vorera de l’ascensor del carrer
d’Aragó es produeix la interrupció de l’aigua d’escorrentia de pluvials que per la
rigola discorre en sentit sud.

Per tal de evitar que es produeixi un doll d’aigua el projecte proposa la
instal·lació d’un embornal connectat a la xarxa existent amb un tub de diàmetre 400
per tal de facilitar les tasques de manteniment.

L’aparició d’aquest embornal no altera en cap moment el sistema de la xarxa
de sanejament en no incorporar-se nous cabals.

Les caixes per a embornals proposats pel projecte són de 70x30x85 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.

Els bastiments i les reixes seran de fosa dúctil, abatible i amb tanca, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locades
amb morter

El diàmetre del tub de connexió amb la xarxa de clavegueram existent serà
de 400 mm per a facilitar les tasques de manteniment. Únicament s'utilitzaran
col·lectors de 315 mm. de diàmetre quan aquest rebi aigua d'un sol embornal.

La pendent mínima d'aquest col·lector serà del 2%.

Els col·lectors es realitzaran amb tub PEAD ó polipropilè de DN 400 mm.
amb doble paret SN 8 KN/M², norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1 KG/cm².

Els tubs aniran assentats i recoberts amb formigó HM-20 amb una banda
senyalitzadora superposada.

2 Xarxa elèctrica

2.1 Electricitat

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte la següent
normativa:

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost) i les
seves corresponents intrusions complementaries.
El subministrament elèctric a cadascuna es realitzarà per connexió a la xarxa

subministradora en baixa tensió el qual serà de 230 V per instal·lacions
monofàsiques i 400/230 V per les trifàsiques.
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El nou subministrament elèctric de baixa tensió es preveu per donar servei als
dos ascensors i a les càmeres de seguretat.

L’enllumenat públic, en tant que es tracta d’una substitució en la qual es
redueix la potència, es connectarà a la xarxa existent. Es millorarà la protecció del
cablejat que circula per la passera.

Al costat de l’ascensor del carrer Aragó es situarà la Caixa General de
Protecció (CGP) dins d’un armari d’acer inoxidable previst al projecte, amb un grau
de protecció IK10 segons la UNE-EN 50102. La part inferior de la porta estarà
aixecada a un mínim de 0,30 m del paviment.

En la posella es deixaran previstos dos tubs de polietilè de 160 mm de
diàmetre, necessaris per l’entrada dels embarcaments soterrats de la xarxa general.

La C.G.P. anirà col·locada a una altura de com a mínim 0,90 m des de la part
inferior de la caixa fins el terra. L’esquema interior serà del tipus CGP 9, ja que
aquest serà el destintat a xarxes soterrades. L’embolcall serà  de material
autoextingible i complirà amb les recomanacions UNESA 1.403-B. En ella
s’instal·laran els fusibles de protecció de l’escomesa.

De la CGP sortirà la Línia General d’Alimentació fins a la centralització de un
comptador, i estarà formada per conductors de coure electrolític de tensió d'aïllament
RVFV1 0,6/1kV essent la secció Cu 4 x 16 mm2. La L.G.A. anirà en muntatge
superficial per dins l’armari, dins de tub de PVC rígid de 80 mm de diàmetre interior i
de grau de protecció IP-XX9.

La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense
empalmes. L’aïllament dels cables serà polietilè reticulat o etilè-propilè, amb coberta
de poliolefina. Seran no propagadors d’incendi, i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables hauran de complir lo establert la Norma UNE-21123 part 4 o 5.

2.2 Xarxa de terres

La instal·lació elèctrica, tal i com figura en l’esquema elèctric, anirà
connectada al circuit de terra general constituït per un conductor soterrat de Cu nu
de 35 mm² i varies plaques de 0.5*0.5 m, clavades en terreny natural.

La resistència total de pas de terra de la xarxa no serà superior a 37 ohms,
amb el que la tensió de contacte, en cas d’una corrent de defecte, serà inferior a 24
volts, ja que s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA.

En el cas que l’amidament de la resistència a terra superi aquest valor, es
col·locaran tantes piques com siguin necessàries perquè la resistència a terra sigui
inferior a 37 ohms.

Del quadre general als aparells de consum hi arribarem amb un conductor de
coure d’igual secció i tensió nominal que els conductors actius fins a 16 mm² i de
secció meitat per les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm². El color
del cable de protecció serà, en general, de color verd-i-groc.
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A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels
armaris de protecció i maniobra, maquinaria i lluminàries.. Les connexions es
realitzaran bé amb terminals cargolats o bé amb soldadura.

Els equips d’enllumenat d’emergència no es connectaran al circuit de terres si
aquest són de classe II sense part metàl·liques accessible. En cas contrari, s’hauran
de connectar les parts metàl·liques dels mateixos al circuit de terres.

Amb la finalitat d’aconseguir estalvis energètics, la instal·lació d’enllumenat
públic es projecta lluminàries tipus Led. Com a pautes generals es seguiran els
criteris d’eficiència energètica i de consecució de nivells luminotècnics establerts,
així com la consciència medi ambiental davant la contaminació lumínica i la vida
silvestre.

El Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, contempla una sèrie de criteris que
condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització:

- Estableix els requisits mínims d’eficiència energètica de les instal·lacions
d’enllumenat.

- Limita els valor màxims de luminància o d’il·luminància mitja de les
instal·lacions, a partir dels valors de referència.

- Limita els valors d’emissions lluminoses que constitueixen el resplendor
lluminós o nocturn, i de la llum intrusa o molesta.

- Requereix un règim de funcionament intel·ligent, ajustat a les necessitats
reals i dotat de sistemes de regulació precisos i adequats.

- Determina les característiques energètiques de les làmpades, lluminàries i
altres equips emprats, així com els sistemes d’accionament i regulació.

- Exigeix una programació sistemàtica de manteniment, que es controla
mitjançant verificacions i inspeccions periòdiques.

3 Xarxa d’enllumenat públic

3.1 Eficiència energètica de la instal·lació

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix amb
la relació entre el producte de la superfície il·luminada per la il·luminació mitja en
servei de la instal·lació entre la potència activa total instal·lada.

e = 







W

luxm

P

ES m ·· 2

essent:
e: Eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2· lux/W)
P: Potència activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars) (W)
S: Superfície il·luminada (m2)
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Em: il·luminància mitja en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst
(lux)

L’eficiència energètica es pot determinar mitjançant la utilització dels següents
factors:
eL: eficiència de les làmpades i equips auxiliars (lum / W = m2 lux / W)
fm: factor de manteniment de la instal·lació (en valors per unitat)
fu: factor d’utilització de la instal·lació (en valors per unitat)

e = eL 







W

luxm
ff um

·
··

2

on:

Eficiència de la làmpada i equips auxiliars (eL): És la relació entre el flux lluminós
emes per una làmpada i la potència total consumida per la làmpada més el seu
equip auxiliar.

Factor de manteniment (fm): És la relació entre els valors d’il·luminància que es
pretenguin mantenir al llarg de la vida de la instal·lació d’enllumenat i els valors
inicials.
Factor d’utilització (fu): És la relació entre el flux útil procedent de les lluminàries que
arriba a la calçada o superfície a il·luminar i el flux emes per les làmpades
instal·lades en les lluminàries.

El factor d’utilització de la instal·lació és funció del tipus de làmpada, de la
distribució de la intensitat lluminosa i rendiment de les lluminàries, així com de la
geometria de la instal·lació, tant en el referent a les característiques dimensionals de
la superfície a il·luminar (longitud i amplada), com a la disposició de les lluminàries
en la instal·lació d’enllumenat exterior (tipus d’implantació, alçada de les lluminàries i
separació entre punts de llum).

Per a millorar l’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat es podrà
actuar incrementant el valor de qualsevol dels tres factors anteriors, de forma que la
instal·lació més eficient serà aquella en la que el producte dels tres factors –
eficiència de les làmpades i equips auxiliars i factors de manteniment i utilització de
la instal·lació – sigui màxim.

Els requisits mínims d’eficiència energètica depenen del tipus de via que
s’il·lumina. Així s’estableix:

Instal·lació d’enllumenat vial ambiental

L’enllumenat vial ambiental és el que s’executa generalment sobre suports de
baixa alçada en àrees urbanes per la il·luminació de zones de vianants, comercials,
voreres, parcs i jardins, centres històrics, vies de velocitat limitada, etc., considerats
en la instrucció tècnica complementària ITC-EA-02 com a situacions de projecte C, D
i E. Els carrers de l’àmbit d’actuació tenen una classificació del tipus D (amb un tipus
de via de baixa velocitat (5 < v ≤ 30 km/h))
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Les instal·lacions d’enllumenat vial ambiental, amb independència del tipus de
làmpada i de les característiques o geometria de la instal·lació – dimensions de la
superfície a il·luminar (longitud i amplada), així com disposició de les lluminàries
(tipus d’implantació, alçada i separació entre punts de llum) -, hauran de complir els
requisits mínims d’eficiència energètica que es fixen a continuació:

Il·luminància mitja en servei Em
(lux)

Eficiència energètica
mínima

W

luxm ·2

≥ 20 9
15 7,5
10 6
7,5 5
≤ 5 3,5
Nota: Per a valors d’il·luminància mitja projectada
compresos entre els valors indicats en la taula, l’eficiència
energètica de referència s’obtindran per interpolació lineal.

Havent realitzat els càlculs lumínics s’estableix que:

Eficiència energètica – Àmbit del projecte

Superfície de càlcul: 2565 m²
Il·luminància mitja: 22 lux
Potència instal·lada: 1.320 W

Eficiència energètica ÀMBIT PROJECTE =
W

luxm ·2

=
1320

22·2565 = 42,75 ≥ 9

Les instal·lacions d’enllumenat exterior es qualificarà en funció del seu índex
d’eficiència energètica. L’índex d’eficiència energètica (Ie) es defineix com el
quocient entre l’eficiència energètica de la instal·lació (e) i el valor d’eficiència
energètica de referència (eR) en funció del nivell d’il·luminància mitja en servei
projectada, que s’indica a continuació:

Ie = e / eR

Il·luminància mitja en servei
projectada
Em (lux)

Eficiència energètica de referència eR

W

luxm ·2

≥ 20 13
15 11
10 9
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7,5 7
≤ 7,5 5
Nota: Per a valors d’il·luminància mitja projectada compresos entre els valors
indicats en la taula, l’eficiència energètica de referència s’obtindran per
interpolació lineal.

Havent realitzat els càlculs lumínics s’estableix que:

Índex d’eficiència energètica – Àmbit del projecte

Eficiència energètica àmbit del projecte: 42,75
Il·luminància mitja: 22 lux
Eficiència energètica de referència eR: 13

Ie = e / eR = 42,75 / 13 = 3,28

Amb l’objectiu de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la
instal·lació d’enllumenat i en consonància amb lo establert en altres
reglamentacions, es defineix una etiqueta que caracteritza el consum d’energia de la
instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la lletra A (instal·lació
més eficient i amb menys consum d’energia) a la lletra G (instal·lació menys eficient i
amb més consum d’energia). L’índex emprat per a l’escala de lletres serà l’índex de
consum energètic (ICE) que és igual a l’inversa de l’índex d’eficiència energètica:

ICE = 1 / Ie

La taula següent determina els valors definits per les respectives lletres de consum
energètic, en funció dels índexs d’eficiència energètica declarats:

Qualificació energètica Índex de consum energètic Índex d’eficiència
energètica

A ICE < 0,91 Ie > 1,10
B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,10 ≥ Ie > 0,92
C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Ie > 0,74
D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Ie > 0,56
E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Ie > 0,38
F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ Ie > 0,20
G ICE ≥ 5,00 Ie ≤ 0,20

Segons aquesta taula la instal·lació d’enllumenat exterior projectada té una
qualificació energètica A, ja que tots els  Ie > 1,10.

3.2 Nivells d’enllumenat
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El nivell d’enllumenat requerit per una via depèn de múltiples factors com són
el tipus de via, la complexitat del seu traçat, la intensitat i sistema de control del
transit i la separació entre carrils destinats a diferents tipus d’usuaris.

Els carrers i plaça objecte del present projecte tenen una classificació del
tipus D3-D4 (carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al llarg de la
calçada), zones de velocitat molt limitada, segons la ITC-EA-02, amb unes classes
d’enllumenat de la calçada del tipus CE2.

Els nivells d’enllumenat de la calçada segons aquesta classificació són:

Classe
d’enllumenat

Il·luminància horitzontal

Il·luminància mitja
Em (lux)
(mínima mantinguda)

Uniformitat
Mitja
Um
(mínima)

CE2 20 0,40

Segons els càlculs realitzats que s’adjunten els resultats són:

Àmbit del projecte:

- Em: 22 lux ≥ 20
- Uniformitat mitja Um = 8.8/22 =  0,4

3.3 Resplendor lluminós nocturn i llum intrusa o molesta

El resplendor lluminós nocturn o contaminació llumínica és la lluminositat
produïda al cel nocturn per la difusió i reflexió de la llum en els gasos, aerosols i
partícules en suspensió en l’atmosfera, procedent, entre altre orígens, de les
instal·lacions d’enllumenat exterior, bé per emissió directa cap al cel o reflectida per
les superfícies il·luminades.

La zona es classifica en funció de la seva protecció enfront la contaminació
lluminosa com E3. Àrees de brillantor o lluminositat mitja (Zones urbanes
residencials, on les calçades (vies de trànsit rodat  i voreres) estiguin il·luminades).

Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel en les instal·lacions
d’enllumenat exterior, amb excepció de les d’enllumenat festiu o nadalenc.

La lluminositat del cel produïda per les instal·lacions d’enllumenat exterior
depèn del flux hemisfèric superior instal·lat i és directament proporcional a la
superfície il·luminada i al seu nivell d’il·luminància, i inversament proporcional als
factors d’utilització i manteniment de la instal·lació.

El flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst o emissió directa de les lluminàries
a instal·lar a no superarà el límit del 5%.
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A més d’ajustar-se a aquest valor, per a reduir les emissions cap al cel tant
directes, com les reflectides per les superfícies il·luminades, la instal·lació de les
lluminàries complirà amb els següents requisits:

a) S’il·luminarà només la superfície que es vol dotar d’enllumenat.
b) Els nivells d’enllumenat no hauran de superar els valors màxims

establerts.
c) El factor d’utilització i el factor de manteniment de la instal·lació satisfaran

els valors mínims establerts.

Com a objecte de minimitzar els efectes de la llum intrusa o molesta
d’instal·lacions d’enllumenat exterior, sobre residents i sobre els ciutadans en
general, les instal·lacions d’enllumenat exterior, amb excepció de l’enllumenat festiu i
nadalenc, s’ha dissenyat per a complir amb els valors màxims establerts a la
següent taula:

Paràmetres luminotècnics Valors màxims
Il·luminància vertical (Ev) 10 lux
Intensitat lluminosa emesa per les lluminàries (I) 10.500 cd
Luminància mitja de les façanes (Lm) 10 cd/m2
Luminàncies màxima de les façanes (Lmax) 60 cd/m2
Luminància màxima de senyals i anuncis lluminosos
(Lmax)

800 cd

Increment de llindar de contrast (TI)

Classe d’enllumenat
ME3 / ME4
TI = 15% per a adaptació
a
L = 2 cd/m2

3.4 Components de la instal·lació

En lo referent als mètodes de mesura i presentació de les característiques
fotomètriques de làmpades i lluminàries, es seguirà lo establert en les normes
rellevants de la sèrie UNE-EN 13032 “Llum i enllumenat. Amidament i presentació de
dades fotomètriques de làmpades i lluminàries”.

El flux hemisfèric superior instal·lat (FHSINST), rendiment de la lluminària (h),
factor d’utilització (fu), grau de protecció IP, eficàcia de la làmpada i altres
característiques rellevants per a cada tipus de lluminària, làmpada o equips auxiliars,
hauran de ser garantits pel fabricant, mitjançant una declaració expressa o
certificació d’un laboratori acreditat.

En projecte es contempla la substitució de l’enllumenat existent als extrems
de la passera e tant que aquest espai estarà il·luminat per les llumeneres normatives
situades sobre les portes d’accés als ascensors.

Es col·locaran dos llumeneres de la casa Salvi, Model Town, referència 42
LED de 23 W amb una temperatura de color de 3000K F1 T2.
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S’aprofitarà la escomesa existent.

Els conductors o cables seran aïllats de coure i els materials emprats i les
condicions d’instal·lació compliran amb les prescripcions establertes en la ITC-BT-07
per a xarxes soterrades de distribució d’energia elèctrica. Estaran degudament
protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la
resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos.

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran
conformats amb les Normes UNE 21011 i 21064.

Els conductors  que discorren soterrats seran del tipus RVFV-06/1 KV, de
secció 4 x 6 mm² segons Norma UNE 21029.

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i
caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-K 06/1 KV,
de seccions 2,5 mm² segons Norma UNE 21022.

Els cables seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123
part 4 ó 5 compleixen amb aquesta prescripció. Els elements de conducció de cables
amb característiques equivalents als classificats com no propagadors de la flama
d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, compleixen amb
aquesta prescripció.

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin
presentar-se en el mateix, pel que la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en un
temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensitats previsibles.

Tota la instal·lació estarà protegida davant les possibles sobretensions que es
puguin produir a la xarxa, i que s’originen fonamentalment com conseqüència de les
descàrregues atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes a la mateixa.

La instal·lació d’enllumenat està projectada per a protegir contra els contactes
directes i indirectes, establint les mesures necessàries per a assegurar la protecció
de les persones i animals domèstics davant els xocs elèctrics.

Per a la protecció contra contactes directes els mitjans a utilitzar, exposats i
definits a la norma UNE 20.460-4-41, seran proteccions per aïllament de les parts
actives. Aquestes hauran d’estar recoberts d’un aïllament que no pugui ser eliminat
més que destruint-lo. Les pintures, vernissos, laques i productes similars no es
consideren que constitueixin un aïllament suficient en el marc de la protecció contra
els contactes directes.

Per a la protecció contra els contactes indirectes s’aplicarà la mesura de
protecció per tall automàtic de l’alimentació. Aquest tall, després de l’aparició d’una
fallença, impedeix que una tensió de contacte de valor suficient, es mantingui durant
un temps tal que pugui donar com resultat un risc. Haurà d’existir una adequada
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coordinació entre l’esquema de connexions a terra de la instal·lació i les
característiques dels dispositius de protecció. La tensió límit serà de 24 V.

La instal·lació d’enllumenat comptarà amb la seva respectiva xarxa de posta a
terra. Les postes a terra s’estableixen principalment amb objecte delimitar la tensió
que, amb respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc de
suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La màxima resistència de posta a terra serà tal que, al llarg de la vida de la
instal·lació i en qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte
majors de 24 V, a les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports,
quadres metàl·lics, etc).

La posta a terra dels suports es realitzarà per connexió  a una xarxa de terra
comuna per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i
control. A les xarxes de terra, s’instal·larà com a mínim un elèctrode de posta a terra
a cada lluminària.

Per a la presa de terra s’utilitzaran elèctrodes formats per plaques soterrades
de forma que la possible pèrdua d’humitat del terreny, la presencia de gel o altres
efectes climàtics, no augmenti la resistència de la presa de terra per sobre del valor
previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que
no es vegi afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de
forma que comprometi les característiques del disseny de la instal·lació.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes seran nus, de
coure, de 35 mm2 de secció mínima.

El conductor de protecció que uneix cada suport de lluminària amb el
elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada
450/750 V, amb recobriment de color verd-i-groc, i secció mínima de 16 mm2 de
coure.

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals,
grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i
protegit contra la corrosió.

Les parts metàl·liques dels suports de lluminàries estaran connectats a terra.
S’exclouen d’aquesta prescripció aquelles parts metàl·liques que, tenint un doble
aïllament, no siguin accessibles al públic en general.

Tota la instal·lació vindrà regulada pel Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT 2002) i les seves instruccions tècniques complementàries.

Els sistemes d’accionament de l’enllumenat públic hauran de garantir que les
instal·lacions d’enllumenat exterior s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores
previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, amb l’objectiu d’estalviar
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energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior es portarà a terme
mitjançant les cèl·lules fotoelèctriques i rellotges astronòmics.

3.5 Manteniment de l’eficiència energètica de les instal·lacions

Les característiques i les prestacions d’una instal·lació d’enllumenat exterior
es modifiquen i degraden al llarg del temps. Una explotació correcta i un bon
manteniment permeten conservar la qualitat de la instal·lació, assegurant el millor
funcionament possible i assolint una idònia eficiència energètica.

Les característiques fotomètriques i mecàniques de la instal·lació
d’enllumenat exterior es degraden al llarg del temps degut a nombroses causes,
essent les més importants les següents:

a) La baixa progressiva del flux emes per les làmpades.
b) L’embrutiment de les làmpades i del sistema òptic de lluminària.
c) L’envelliment dels diferents components del sistema òptic de les lluminàries

(reflector, refractor, tancament, etc.)
d) El prematur cessament de funcionament de les làmpades.
e) Els desperfectes mecànics deguts a accidents de trànsit, actes vandàlics, etc.

La peculiar implantació de les instal·lacions d’enllumenat exterior a la
intempèrie, sotmeses als agents atmosfèrics, el risc que suposa que part dels seus
elements siguin fàcilment accessibles, així com la primordial funció que dites
instal·lacions ocupen en matèria de seguretat vial, així com de les persones i els
bens, obliguen a establir un correcte manteniment de les mateixes.

Per a garantir en el transcurs del temps el valor del factor de manteniment de
la instal·lació, es realitzaran les operacions de reposició de làmpades i neteja de
lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor.

El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l’execució del pla de
manteniment de la instal·lació. Les operacions de manteniment relatives a la neteja
de les lluminàries i a la substitució de làmpades avariades podran ser realitzades
directament pel titular de la instal·lació o mitjançant subcontractació.

Els amidaments elèctrics i luminotècnics inclosos al pla de manteniment seran
realitzats per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un
registre d’operacions de manteniment, en el que es reflecteixin els resultats de les
tasques realitzades.

El registre podrà realitzar-se en un llibre o fulls de treball o un sistema
informatitzat. En qualsevol dels casos, es numeraran correlativament les operacions
de manteniment de la instal·lació d’enllumenat exterior, havent de figurar, com a
mínim, la següent informació:

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta.
b) El titular del manteniment.
c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació.
d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu.
e) La data d’execució.



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

f) Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar.

A més, amb objecte de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es
registrarà:

a) Consum energètic anual.
b) Temps d’encesa i apagat dels punts de llum.
c) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació

horària i factor de potència.
d) Nivells d’enllumenat mantinguts.

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per
duplicat i s’entregarà una còpia al titular de la instal·lació. Tals documents hauran de
guardar-se al menys durant cinc anys, comptats a partir de la data d’execució de la
corresponent operació de manteniment.

3.6 Càlculs lumínics



28.10.2014

SALVI / TOWN / 42LED 23W 3000K F1T2 / Hoja de datos de luminarias
 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 36  70  95  97  82



Fax
e-Mail

PASARELA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Escala 1:143

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 SALVI / TOWN / 42LED 23W 3000K F1T2 
(Tipo 1)* (1.000) 2533 3083 23.0

*Especificaciones técnicas     Total: 5067 Total: 6166 46.0
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PASARELA / Lista de luminarias

2 Pieza SALVI / TOWN / 42LED 23W 3000K F1T2 (Tipo 
1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2533 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3083 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 36  70  95  97  82
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

 



28.10.2014

PASARELA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 143

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SALVI / TOWN / 42LED 23W 3000K F1T2 (Tipo 1) 
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PASARELA / Rendering (procesado) de colores falsos



28.10.2014

PASARELA / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 4.96 46 0.206 0.108
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4 Xarxa d'abastament d'aigua

El projecte no contempla la seva afectació ni modificació.

5 Xarxa  de telecomunicacions

Per la legalització dels ascensors és indispensable la contractació d’una línia
telefònica instal·lada.

Igualment és necessària la contractació d’una línia telefònica per tal de
transmetre les imatges de les càmeres de seguretat.

Tret d’aquestes contractacions no s’afecta ni es modifica la xarxa e
telecomunicacions.

Al costat del carrer d’Aragó existeix un armari de la companyia
subministradora ONO. El projecte contempla la realització de les tasques d’obra civil
de la escomesa soterrada.

6 Xarxa de gasos i fluids

El projecte no contempla la seva afectació ni modificació.
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ANNEX 17 ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT

Amb l'objectiu de tendir cap a una urbanització que doni resposta a les
necessitats de la vida quotidiana, la solució adoptada ha tingut en compte els
següents criteris:

Analitzada la informació prèvia i les característiques del lloc, el projecte
planteja a la seva definició el fet d'obtenir la millora de l’accessibilitat dels vianants,
connexió i relació entre Bellavista i la resta del municipi i Granollers.
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ANNEX 18 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Costat del Parc
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Carrer Aragó
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Passera

Elements a reparar de la barana
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Graonat escales
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ANNEX 19 MATERIALS I EQUIPS

S’inclou fitxa tècnica i característiques de referència d’un ascensor de
característiques similars al projectat.

La definició exacta de l’ascensor ve definida a l’estat d’amidaments i
pressupost.
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Client: Obra:
AJUNTAMENT LES FRANQUESES DEL V. PASSERA VELLAVISTA

LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES Nº Pres.: 039950.00/14 Ref.:A-225d

Data: 20 d’Octubre de 2014

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: ELECTRIC SENSE CAMBRA  MAQUINA  GEARLESS
Segons Directiva Europea Ascensors: 95/16/CE EN-81-1 / EN-81-28

Unitats: 2

AQUESTA OFERTA INCLOU: El material subministrat en obra, muntatge i comprovació del seu correcte funcionament.
Il·luminació del recinte, equip de il·luminació d’emergència i alarma, claus d’emergència, portes de replà i panys.
Garantía de 2 anys en tots els materials, sempre  que el manteniment corri a càrrec d’Ascensors Soler S.A..

Carrega: 630 Kg. Capacitat: 8 persones Velocitat: 1 m/s Embarc.: 1
Parades: 2 Nº Portes: 2 Recorregut: 7 m Potencia: 6,5 CV. 5KW.
Portes de replà: AUTOMATICA TELESCOPICA Pas Lliure: 800 mm
Acabat portes replà: ACER INOXIDABLE I VIDRE Nº de Fulles: 2
Maniobra: SEL.LECTIVA EN BAIXADA Paracaigudes contrapès: NO
Botoneres replà: TRUCADA I REGISTRE Ubicació maquinària: INTERIOR RECINTE
Dimensions Recinte: 1650x1650 mm Escapament: 3600 mm Fossat: 1200 mm

CABINA
Model: NOX Acabat: ACER INOXIDABLE I VIDRE
Sostre: SOLER Terra: GOMA
Portes cabina: AUTOMÀTIQUES Mirall: LAMA
Passamans: CIRCULAR Botonera: COLUMNA
Fotocèl·lula: BARRERA FOTOELECTRICA Pesacarregues: SI
Normativa Minusvàlids: SI Dimensions: 1100x1400 mm



50180 Utebo Zaragoza
Telf: 902 197 277/ Fax: 976 768 154

Autovía de Logroño Km. 13.4
Pol. Ind. El Aguila

OBSERVACIONES MP
Le recordamos que al enviar su pedido de Helpmate MP GO! los planos que 
aparecen a continuación se consideran aprobados, por tanto no los recibirá de 
nuevo para su confirmación y comenzará directamente su proceso de 
fabricación, sin posibilidad de posteriores modificaciones.

En un plazo de 2 dias podrá descargarse estos planos con los detalles 
constructivos necesarios desde nuestra página web, en el apartado de 
documentación B2B.

Si en la revisión del pedido se detecta que no se cumplen todas las condiciones 
para ser un MP GO!, se lo comunicaremos inmediatamente.

DATOS DEL PROYECTO
CLIENTE: ASCENSORS SOLER, S.A.
REFERENCIA: LES FRANQUESES
MODELO ASCENSOR: MP810GO"S"
PARADAS (Nº): 2
CAPACIDAD (Nº PERSONAS): 8
CARGA UTIL (kg): 630

HMV: AC-2014.2
SLV: 8_0
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(¹)Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.
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Foso liso y a nivel, protegido
de infiltraciones de agua.
Prever dispositivo de acceso.
Dispositivo de parada.
Toma de corriente
Interruptor de alumbrado

Conector de teléfono (excepto Fonotec)
conmutado con el armario.
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180 Max. 1 m.

...

y debe instalarse un pilar que descienda hasta el suelo firme por debajo de los amortiguadores de contrapeso si éste
no está provisto de paracaídas.

NOTA: El proyecto cumple con los requisitos que son de aplicación del RD 1314/1997 (*). Para eventuales Reglamentos
Locales de Edificación, Accesibilidad, Incendios, etc. el cliente será responsable de su cumplimiento. El presente plano está
desarrollado mediante los datos facilitados por el cliente y y ha originado el Expediente Técnico para la realización de
nuestros productos. Eventuales MODIFICACIONES que afecten a la construcción de los mismos conducirán a la revisión de
(*) Para ascensores en España "RD1314/1997". Para ascensores en el resto de Europa 95/16/EC.
nuestra confirmación de orden.

circunstancia, sin necesidad de entrar en locales privados. Las vías de paso mínimas requeridas por la normativa

DERIVACIÓN A TIERRA de toda la instalación eléctrica de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Documento
de Armonización HD 384-5-54 S1 de CENELEC.

de edificios no deben quedar obstruidas por las puertas abiertas del ascensor o del armario de la maquinaria.
TECHO DE HUECO: Dispondrá de uno o varios soportes o ganchos metálicos de capacidad adecuada para la
suspensión de cargas (según EN81-1:98 6.3.7).
de 3 fases: neutro, tierra y fase para el alumbrado.
ILUMINACION DEL RELLANO: se deben asegurar 50 lux. a nivel de suelo.
ACOMETIDA DE FUERZA: que comprenda el cableado reglamentario hasta el armario eléctrico. El cableado constará

Se debe prever un medio de acceso permanente al mismo. Cuando existan espacios accesibles que estén situados debajo
de la trayectoria de cabina o contrapeso, el fondo del foso debe calcularse para una carga mínima de 5000 N/m²
FOSO: fondo de foso liso y a nivel, protegido de filtraciones de agua, capaz de soportar las cargas según plano.

(EN81-1/2:98+A3:2009, 5.2.1.1)
ARMARIO DE MAQUINARIA: fácil acceso, adecuadamente ventilado, con iluminación propia que asegure 200 lux a nivel
transversal del mismo (s/ EN81-1:98 5.2.3) Cerramiento sin perforaciones, salvo indicación expresa.
Uso exclusivo del hueco para el ascensor. Sección recomendada para la ventilación del hueco es del 1% de la sección
s/plano. Protecciones de seguridad colocadas. Marcados niveles de suelo.
deben resistir una presión de 300 N en una superficie de 5 cm², conforme a EN81-1:98 5.3.1.1. Dimensiones útiles
HUECO: La estructura del hueco debe ser conforme a las normas de edificación nacionales. Las paredes terminadas
ADECUACION DE LA OBRA POR PARTE DEL CLIENTE

ACCESO AL ARMARIO DE MAQUINARIA: suficientemente iluminado. El acceso debe ser fácil de usar en cualquier
de suelo. Suelo no deslizante y que no genere polvo. Temperatura controlada entre 5 °C y 40 °C.
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zonas de trabajo separadas.
Doble embarque 90° o 270°
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Pulsador STOP adicional.
Doble embarque 180° o
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town
TOWN SE DEFINE COMO UNA LUMINARIA SUTIL  
Y EFECTIVA PARA LA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS URBANOS.  
LA LUMINARIA PERFECTA QUE CEDE EL PROTAGONISMO  
A LA LUZ Y AL AHORRO ENERGÉTICO. 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO AL SERVICIO DE LA ILUMINACIÓN.

02



salvi    town     

LUZ

TOWN INTEGRA TECNOLOGÍA 
LED EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN.

UN MOTOR POTENTE 
EN EFICIENCIA Y BAJO 
CONSUMO. LA FUENTE DE 

LUZ COMBINADA CON EL 
SISTEMA ÓPTICO, OFRECEN 
UNA ESCENA AGRADABLE Y 
CONFORTABLE, EVITANDO 
EL DESLUMBRAMIENTO Y 
ACOMPAÑANDO AL CIUDADANO 
EN SU ACTIVIDAD NOCTURNA.

DISEÑO

DISPONIBLE CON DISTINTOS 
SISTEMAS DE FIJACIÓN, TOWN 
OFRECE SOLUCIONES QUE SE 
ADAPTAN A LA NECESIDAD DEL 
PROYECTO
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del producto

ESTRUCTURA Y ACABADO

Medidas (mm): 430 x 430 x 115

Armadura de aluminio inyectado

Difusor de polimetacrilato (PMMA) de alta transparencia y alta resistencia al 
impacto con lentes de alto rendimiento integradas

Conexión a columna terminal hembra øINT M60 - øExT M76

Fijación: top, lateral y pared

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano alifático bicompenente

Color: Gris G2

Peso: 12 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

No. LEDs: 42

Tecnología Led de alta eficiencia 

Temperatura color: 3000K o 4000k

Flujo luminoso: de 2890 a 11676 lm

Potencia máxima 116 W

Indice de contaminación lumínica FHS <0.1%

IP 66 / IK 09

Clase I

Norma  EN 60598-1 / IEC 55015

DIMENSIONES

Connector ø ajustable. Max. ø100 mm

04
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WALL

VARIANTES
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cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

    

η = 93%
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 fotometrías y aplicaciones

F1T2. ASIMETRICA LONGITUDINAL

CARRIL BICI 
SENDEROS 
CALLES ESTRECHAS

F3T3. LUMINANCIA ExTENSIvA

CALLES  
RESIDENCIALES

vIALES SECUNDARIOS  
DE CIUDAD
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control de 
deslumbramiento.  
El dominio de la fotometría 
permite controlar el 
ángulo de intensidad 
máxima y atenuar el 
deslumbramiento. 
Además los leds están 
cuidadosamente insertados 
en la placa para prevenir 
este efecto y proteger 
las lentes de rayadas y 
agresiones externas.

I MAx
gamma <65°

BOULEvARDS,
RAMBLAS

vIALES PRINCIPALES  
DE CIUDAD

F5T1. SIMÉTRICA ExTENSIvAF3T4. LUMINANCIA FRONTAL

vIALES PARQUES 
Y JARDINES

ZONAS AMPLIAS 
Y APARCAMIENTOS

BOULEvARDS,
RAMBLAS, 
PASEOS



intensity led test: 2000 mA 
TSP= 45°C TM21
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ExTRACCIÓN DIRECTA DEL 
CALOR MEDIANTE SISTEMAS DE 
DISIPACIÓN POR CONDUCCIÓN 
A TRAVÉS DEL ALUMINIO Y 
CONVECCIÓN, GENERADA 
POR LA CORRIENTE DE AIRE 
CONDUCIDA POR LAS LAMAS 
LATERALES DE LA LUMINARIA.

CONDUCCIÓN

LA ExIGENCIA Y OPTIMIZACIÓN 
DE PARÁMETROS CLAVE EN 
EL DISEÑO TÉRMICO Y EN 
EL LED, PERMITEN QUE EL 
FLUJO LUMINOSO INICIAL SE 
MANTENGA EN UN 70% EN UN 
MÍNIMO DE 60.000H A TS=85ºC 
A 2A.

gestión
térmica

RIESGO RETINIANO 
POR LUZ AZUL. 

TOWN UTILIZA LEDS DE BAJO 
RIESGO FOTOBIOLÓGICO. 

EL USO DE LEDS CON 
TEMPERATURA DE COLOR 
CÁLIDA (3500K-4000K), ADEMÁS 
DE GARANTIZAR UNA MAYOR 
CALIDAD DE REPRODUCCIÓN 
DE LOS COLORES, REDUCE 
CONSIDERABLEMENTE LA 
EMISIÓN DE RADIACIÓN 
PERTENECIENTE AL ESPECTRO 
DE AZULES (400-500NM), 
BAJANDO ASÍ EL RIESGO 
RETINARIO.

conducción
& inducción

seguridad
fotobiológica

Radiancia luminancia  
LED TOWN 

Radiancia luminancia 
LED 2

Radiancia luminancia 
LED

* Radiancia ponderada por la función de riesgo B (λ)

(Resultados de expectativa de 
vida facilitados por el fabricante y 
sujetos a cambio sin ser notificado.)

CONVECCIÓN
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códigos

flujo
luminoso

control
electrónico

LA LUMINARIA TOWN ESTÁ EQUIPADA CON SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN Y CONTROL QUE ASEGURAN UNA EFICIENCIA 
POR TÉRMINO MÉDIO DEL 90%, ADEMÁS DE GARANTIZAR 

UN CONTROL DEL COSENO DE FI EN LOS PERÍODOS DE 
REGULACIÓN.  
SALvI OFRECE DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL EN FUNCIÓN 
DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.

SISTEMA DE POTENCIA FIJA

Este sistema es el más básico. Está pensado 
para funcionar en proyectos donde la 
potencia de la luminaria es muy baja y el 
ahorro conseguido por la reducción de 
nivel no compensa la inversión en equipos 
electrónicos más complejos.

SISTEMA REGULADOR DE FLUJO

Este sistema consigue que la luminaria LED 
sea apta para instalaciones con regulador de 
flujo en cabecera ya existentes, y además 
permite que ambas tecnologías, descarga 
y LED, puedan convivir en una misma 
instalación. Una tabla conversora tensión vs. 
potencia permite que funcione el sistema. 
Fuente de alimentación y driver estan 
integrados en el mismo dispositivo.

SISTEMA AUTÓNOMO

Este sistema además de incluir la fuente 
de alimentación incorpora un dispositivo de 
control independiente, que se suministra 
programado. El programa permite realizar 
hasta 10 variaciones de nivel de potencia 
durante la noche. Su principal ventaja es el 
ahorro en mantenimiento y fácil instalación, 
frente a sistemas más complejos de 
telegestión o control punto a punto.

*todos los equipos electrònicos van integrados en el interior de la luminaria

TIPO DESCRIPCIÓN CÓDIGOS

 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD LTW043MLPAL23

 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD LTW043MLPAL23 

 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 38W LTW043MLPAL26   

 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 23W LTW043MLPAL29  

 
 TOWN 43 COR. M60 PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD LTW043K3PAL23 

 TOWN 43 COR. M60 PPMA TRASP ASIM 16LED35K 23W LTW043K3PAL15  

 

 TOWN 43 MED. PAR. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 58W LTW043MWPAL27 

 TOWN 43 MED. PAR. PPMA TRASP ASIM 16LED35K 23W LTW043MWPAL15

Nº LEDS 42

COLOR Tº 3000K otras temperaturas de color disponibles bajo pedido)

TJ=85ºC

 

POTENCIA [W] 23 37 56 91 117

FLUJO [LM] 3083 4830 6888 10080 12390

EFICIENCIA [LM/W] 136 131 124 111 106



Estudio lumínico Salvi

MEJORA CUALITATIVA 
DE LA ILUMINACIÓN 
Y AHORRO ENERGÉTICO

Em=21 lux
Um=0’73
P tot=400W 
(100Wx4u)
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η = 95%

600

900

Em=18 lux
Um=0’18
P tot=684W 
(171Wx4u)

Estudio lumínico otros

TOWN

PROYECTOR SODIO

cd/klm
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hasta el

60%
de 
AHORRO.  

salvi    town     



Av. del vallés 36. pol. ind. cantallops.  
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ANNEX 20 RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Dades generals

Dades identificatives

Actuació

Nom de l’actuació:

Urbanització de la plaça d'Espanya

CODI XBMQ:

Fase: Projecte Ens local promotor: Ajuntament

Emplaçament:

Plaça d'Espanya de Bellavista

Habitants municipi: 19.023

Municipi: Les Franqueses del Vallès Comarca: Vallès Oriental

Persona de contacte de l’ens

Nom: Càrrec: Telèfon: Email:

Redactor/a del projecte

Joan Sandoval Amat Arquitecte Telèfon: 936.451.789 joan@joansandoval.com

Tècnic/a gestor/a

Marta Viada Pagès Arquitecta Telèfon: 934.022.760 viadapm@diba.cat

Descripció de la urbanització
Tipologia Únicament renovació de serveis:

Camins municipals

Carreteres

Urbanització carrers

Places

Parcs i Jardins

Només xarxes de serveis

Altra, especificar:

Millora d’accessibilitat

Aigua potable

Clavegueram

Enllumenat

Telefonia i Telecomunicacions

Gas

Baixa tensió

Reg

Altres, especificar quins:

Tipus d’obra

Obra nova

Reurbanització

Descripció del projecte

Superfície: 3.470'- m²
Longitud (en el cas de vials):
Breu descripció serveis objecte de l’actuació: Aigua, clavegueram i enllumenat i baixa tensió
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Materials principals utilitzats: Formigó armat
Mobiliari i altres: No es modifica
Vegetació: Es suprimeixen tres arbres (una mèlia i dos xipressos).
Activitats: Millora d’accessibilitat passera de vianants sobre el tren.

Criteris disseny ambiental: SÍ NO
Breu descripció: Millora d’accessibilitat passera de
vianants sobre el tren

Descripció del context (barri, ciutat...)

Breu descripció: El municipi de Les
Franqueses és un aglomerat de barris. La
plaça d'Espanya de Bellavista és el punt
principal d'accés al barri.

Renda per càpita: 15.500'- (any 2009)

Incorporació de participació ciutadana

Exposició/presentació pública
(comunicació)

SÍ NO
Breu descripció:

Taller de participació ciutadana
(recull de propostes)

SÍ NO
Breu descripció:

Cronograma del cicle inversor

Etapes
Dates i termini

Una sola fase 2014/2015. Termini de cinc mesos
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Dades funcionals

Superfícies
m2

VIAL Voreres/zones de vianants 16

Calçada 0

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 16

PLACES I PARCS Paviment tou 0

Paviment dur 16

Zona verda 0

Usos específics* 0

Carril bicicleta 0

Total Plaça 16

TOTAL URBANITZACIÓ 32
*Usos específics: equipaments esportius, jocs infantils, etc.

Amplades i longituds de vial

m

Amplada promig 0

Longitud total 0

Renovació de serveis –nous serveis

Servei Renovació % renovació*

Aigua potable SÍ NO 0

Clavegueram SÍ NO 100

Reg SÍ NO 0

Telefonia SÍ NO 100

Telecomunicacions SÍ NO 100

Enllumenat públic SÍ NO 50

Baixa tensió SÍ NO 100

Gas SÍ NO 0

Altres: SÍ NO Ascensors 100

*En el cas de nova instal·lació el tant per cent de renovació és el 100%
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Característiques serveis inclosos
Clavegueram Longitud i diàmetre 6 m. diàmetre  400

Unitària No
Separativa residual No
Separativa pluvial Sí
Breu descripció La longitud fa referència a la nova

connexió d’un embornal a la xarxa
existent

Telefonia Breu descripció: La necessària per normativa per
l’ascensor

Telecomunicacions Breu descripció: Instal·lació de dues càmeres de
seguretat als ascensors i una tercera
al costat del Parc

Enllumenat Nombre punts de llum 4
Nombre de quadres 1
Est. transformadora No
Breu descripció Es modificala il·luminació de la

passera i la normativa a les portes dels
ascensors

Baixa tensió Breu descripció Escomesa elèctrica pels ascensors

Altres serveis Breu descripció: Instal·lació d’ascensors
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Dades ambientals

Climatologia

Classificació segons normativa vigent: C2

Breu descripció del clima i altitud: Mediterrani amb influència marítima de muntanya mitjana. Altitud: 181 m.

Temperatures (ºC) i Pluviometria (mm)

Màxima: 25° (juliol i agost) Mínima: 8° (desembre a febrer) Pluviometria (mitjana anual): 681 mm.

Residus

Es recullen al municipi

(marcar amb una X)

Es soterren

(Indicar nombre de contenidors)

Rebuig

Envasos (plàstics)

Paper – Cartró

Vidre

Orgànica

Altre, quin:

Sistema recollida: Hidràulic Mecànic Altre, quin:

Aigua

Xarxa separativa SÍ NO

Reutilització d’aigua de pluja SÍ NO Quantitat (m3/any): 0

Consums d’aigua per reg i neteja (m3/any):

Energia

Potència instal·lada en kW

Enllumenat Altre ús, quin?

Electricitat 0 10 Ascensors.

Renovable, quina?: 0 Cap

TOTAL 8

Consum anual kW

Enllumenat Altre ús, quin?

Electricitat 0 7.300 Ascensor.

Renovable, quina?: 0 Cap

TOTAL 0
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Dades econòmiques

Totes les dades han d’incloure l’IVA

Costos d’obra (PEC)

Euros
Enderrocs i demolicions 6.594,97 €

Moviments terres 3.936,08 €

Paviments 18,535,35 €

Estructures 71.861,57 €

Serveis:

Aigua potable 0 €

Clavegueram 905,94 €

Telefonia i telecomunicacions 5.075,47 €

Enllumenat públic 3.418,51 €

Baixa tensió 12.211,24 €

Total serveis 21.611,16 €

Mobiliari estàndard i Senyalització 0,00€

Elements singulars* 73.254,93 €

Vegetació 0,00€

Obres accessòries i altres 15.861,70 €

Seguretat i Salut 4.294,42 €

Control de Qualitat 3.065,48 €

TOTAL 214.721,24 €

Cost Urbanització /m2 superfície 190,17€

*Elements singulars: pèrgoles, quioscs, elements d’aigua, soterrament contenidors,...

Honoraris

Euros

Redacció Projecte 3.500,00 €

Complementaris

Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut

TOTAL 3.500,00 €
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Servei d’Equipaments i Espai Públic
Comte d’Urgell, 187, 4a pl.
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 122
www.diba.cat/seep · s.equipamentsep@diba.cat




