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DOCUMENT 1. - MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE


1 ANTECEDENTS


El present document desenvolupa les característiques tècniques del present projecte d'urbanització i descriu amb
detall tots els càlculs precisos per la realització de les obres, en  base a la normativa vigent.
En data 20 d’abril de 2010 s’atorga llicencia municipal d’obres per a la consolidació de terres, d’acord a projecte de
consolidació de terres abocades en l’àmbit “Pla de Millora Mig Camí de Tortosa” amb un pressupost d’execució
material de 397.812,79 €, redactat pel l’enginyer de Camins, Canals i Ports D. Gerardo M. Fernandez Alagarda, i del
que s’ha procedit a practicar l’autoliquidació provisional de les quantitats 11.934,38 € i 4.773,75 € imports que s’hauran
de descomptar dels impostos i taxes per a la llicencia d’obres de urbanització donat que al projecte també es
contempla aquestes obres, que s’ha tractat de manera independent en el  projecte abans referit.
Durant els anys següents, part de les obres es van anar executant fins un punt en que la realitat del mercat
immobiliari, mol t aturat i a la baixa, va fer replantejar el desenvolupament de tota l’actuació. Així, durant el mes
d’abril de 2021, es presenta la Divisió Poligonal del PMU10 Mig Camí, per la conveniència de dividir l’actuació en
dues fases atesa la realitat del mercat immobiliari abans esmentada.


La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 15 de juliol de 2021, va acordar la Proposta d’acord
d’aprovació definitiva de la Divisió Poligonal del PMU10 MIG CAMÍ.


"En sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tortosa celebrada en data 3 de maig del 2021, es va
aprovar inicialment la divisió poligonal del Pla de millora urbana PMU10-Mig Camí, formulada  per Ciment Water
SL de conformitat amb la documentació tècnica redactada per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Jordi Elvira
Nolla.
Sotmès l'expedient el document de divisió poligonal al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes amb
publicació del corresponent edicte al BOPT CVE 2021-04271de data 19 de maig del 2021, i havent-se concedit el
tràmit d'audiència a les persones interessades amb citació personal, no s'han presentat al·legacions envers el
mateix.
Per tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 118 i 119 del TRLUC, modificats pels articles 47 i 48 de la Llei
3/201 2, del 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,


A la Junta de Govern es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament la divisió poligonal del PMU10 MIG CAMÍ essent els promotors Ciment Water SL i
de conformitat amb la documentació tècnica justificativa redactada per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports,
Jordi Elvira Nolla.”


2 OBJECTE DEL PROJECTE


La redacció del present projecte té com objecte urbanitzar el sector corresponent al Pla de Millora de Mig-Camí a
desenvolupar en dues fases (Polígon I i Polígon II), partint de lo ja construït seguint el projecte d’urbanització inicial
abans esmentat.


Per lo tant, aquest document contempla només tot allò pendent d’executar al Polígon I.
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Pressupost del projecte total d’urbanització
Capítol 1 MOVIMENT DE TERRES 323.596,62
Capítol 2 XARXA DE SANEJAMENT 5.490,82
Capítol 3 VIALS I VORERES 103.454,41
Capítol 4 INSTAL·LACIONS 60.110,26
Capítol 4.1 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 12.919,26
Capítol 4.2 XARXA D'ELECTRICITAT 17.852,92
Capítol 4.3 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 17.598,56
Capítol 4.4 XARXA TELECOMUNICACIONS 8.317,92
Capítol 4.5 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 5 ACABATS URBANS 8.869,77
Capítol 5.1 SENYALITZACIÓ 2.857,73
Capítol 5.2 MOBILIARI URBÀ 1.116,52
Capítol 5.3 JARDINERIA 4.895,52


Pressupost d'execució material 501.521,88


Cost corresponent a lo encara no executat
Capítol 1 MOVIMENT DE TERRES 38.333,63
Capítol 2 XARXA DE SANEJAMENT 5.490,82
Capítol 3 VIALS I VORERES 87.551,71
Capítol 4 INSTAL·LACIONS 42.523,31
Capítol 4.1 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 7.760,40
Capítol 4.2 XARXA D'ELECTRICITAT 9.475,16
Capítol 4.3 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 17.588,16
Capítol 4.4 XARXA TELECOMUNICACIONS 4.277,99
Capítol 4.5 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 5 ACABATS URBANS 7.192,08
Capítol 5.1 SENYALITZACIÓ 2.857,73
Capítol 5.2 MOBILIARI URBÀ 1.116,59
Capítol 5.3 JARDINERIA 3.217,76


Pressupost d'execució material 131.376,16


Cost de lo encara no executat imputable al Polígon I
Capítol 1 XARXA DE SANEJAMENT 2.281,66
Capítol 2 VIALS I VORERES 13.962,36
Capítol 3 INSTAL·LACIONS 11.722,72
Capítol 3.1 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 3.2 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 8.301,12
Capítol 4 ACABATS URBANS 2.772,88
Capítol 4.1 SENYALITZACIÓ 1.554,62
Capítol 4.2 MOBILIARI URBÀ 558,26
Capítol 4.3 JARDINERIA 660,00


Pressupost d'execució material 30.739,62


D’aquests valors, s’extreu que ja s’ha executat un 73’80% de la urbanització i queda pendent un 26’20% per
executar, que quedaria repartit entre els dos Polígons de la següent manera:


· Pendent corresponent al Polígon I: 6’13%


· Pendent corresponent al Polígon II: 20’07%


5 SERVEIS URBANÍSTICS


El present projecte només inclou lo necessari per a finalitzar la urbanització del polígon I, però es seguirà l’esquema
del projecte original per a explicitar què està fet pel que respecta al Polígon I:
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· Xarxa enllumenat públic: columnes, llumeneres, cables i posta en funcionament
· Pavimentació calçada: asfaltat i senyalització viària


5.1 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES


No s’afecta en res a lo considerat al projecte d’urbanització original, per tant a ell es remet.


5.2 ABASTIMENT D'AIGUA


No s’afecta en res a lo considerat al projecte d’urbanització original, per tant a ell es remet.


5.3 SANEJAMENT


En el projecte original, en no haver una xarxa de sanejament per la Carretera Simpàtica, es considerava la conducció
de les aigües residuals cap a una estació depuradora compacta que oxidés completament aquestes abans de ser
abocades al medi.
Això es materialitzava mitjançant un pou sec situat a la part inferior de la finca, situat al costat de l'equip de
depuració. El medi receptor seria el terreny natural calcari, a uns 10 metres de profunditat, medi suficientment
filtrant degut a la naturalesa de les terres. L'aigua depurada que s'abocaria al medi natural seria de qualitat suficient
per no contaminar el subsòl ni els nivells freàtics que poguessin existir, d'acord amb les característiques tècniques
l'EDAR seleccionada i amb la garantia del fabricant.


Aquesta solució es veu afectada en el sentit de que el sistema de depuració i el punt d’abocament formen part del
Polígon II. Per tant, tot i estar feta la xarxa general de clavegueram, per a l’entrada en funcionament del Polígon I es
farà necessari adoptar sistemes autònoms per a cadascuna de les parcel·les en ell incloses, amb el corresponent
contracte de manteniment, i canviar el punt d’abocament.


Cada propietari haurà d’instal·lar la seva estació depuradora compacta i connectar-la a la xarxa de sanejament de la
urbanització. Aquesta estació depuradora haurà de tenir unes característiques semblants a les de l’especificada a
l’annex 5. De qualsevol forma, cal garantir el compliment de les concentracions corresponents al Domini Públic
Hidràulic BOE 15.03.96, Directiva 91/271 UE: (per a aigües d’origen domèstic):


PARÀMETRES CONCENTRACIÓ UNITATS
DBO5 25 mg/l O2


DQO 125 mg/l O2


SS 35 mg/l


El punt d’abocament al medi es situarà a la part alta del Polígon II, allí on hi ha una zona verda i es materialitzarà
mitjançant rases d’infiltració. Així, es proposen 6 rases de 12m de longitud separades 6m entre elles per tal de no
concentrar cabals. Aquestes rases seran suficients per al 50% dels habitatges totals, és a dir, tots els del Polígon I i
un del Polígon II.


Per a les aigües pluvials, no s’afecta en res al projecte original ja que la xarxa corresponent es troba executada
totalment.


5.4 ENLLUMENAT PÚBLIC


En el projecte original, per a la via pública, es disposaven làmpades de VSAP, però com actualment, la tecnologia
LED ha revolucionat tot el món, afectant també la il·luminació pública, especialment pel seu alt rendiment i baix
consum energètic, però també per les àmplies possibilitats de control del flux, aquest apartat s’actualitza disposant
llums LED de color blanc càlid (3000oK). No es canvia res més, ja que es respecta el nivell d'il·luminació que serà de
30 lux i es mantenen tant la distribució (unilateral) com l’equidistància dels punts de llum.
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Així doncs, els materials seleccionats són:


a) Làmpades
En base a les necessitats de la zona, respecte a la reproducció cromàtica necessària i a la vida útil mitja, s'utilitzarà el
següent tipus de làmpada:


CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES


Tipus Potencies Rendiment lluminós Vida mitja útil Color aparent Observacions


LED 102 W 114 lumens/wat 100.000 hores Blanc càlid
(3000oK) Làmpades d’alta eficiència energètica


b) Suports
El tipus de suport que s'utilitzarà en el present projecte, en base a la següent taula serà:


TIPUS DE SUPORT


Pal provisional Braç sobre façana Columna Bàcul Canelobre


c) Llumeneres
El tipus de lluminària, es tria en base al seu aspecte formal, la seva relació qualitat/preu, la distribució fotomètrica, el
grau de control d'enlluernament, la solidesa constructiva i la facilitat de manteniment:


CARACTERÍSTIQUES LLUMENERA


Tipus JNR-H/CC-CA


Casa Difusor Tipus Tanca Reglatge


CARANDINI JNR GEN4 SE-2/AC IP-66 Vidre pla Si no


No obstant, caldrà acordar tots aquests punts amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, tant per motius
pràctics com estètics en conjunt per al municipi.


5.5 FERMS I PAVIMENTS


Dintre de la urbanització es consideren diferents tipus de paviment segons la zona de que es tracti. Així, podem
trobar:


· Paviment de formigó “in situ” als accessos de cada parcel·la i al carril bici.
· Paviment de panot gris a les zones d’aparcament
· Paviment d’asfalt a la carretera
· Paviment de sauló a la zona enjardinada davant cada parcel·la


De tots aquests, el que cal dimensionar amb més cura és de la carretera, per això es recorre a una estructura del
ferm d'acord amb la instrucció 6.21 IC.
Segons aquest instrucció, el ferm serà funció del nombre i característiques dels vehicles pesats que es prevegi hagin de
circular pel carril del projecte amb el període del mateix i de la categoria de l’esplanada.
La categoria de tràfic escollida és la T-3 que representa un tràfic mig-baix de vehicles pesant (8×104-8×105 nombre
d’eixos equivalent 130kN) en el període del projecte. Pel que fa a la categoria de l’esplanada considerada serà la E-1
(CBR = 5-10) que representa una elecció força conservadora tenint en compte que es tracta d’una carretera en
funcionament des de fa molts anys.
El tipus de mescla en calent a emprar en funció de que es destini la capa del ferm, la categoria del tràfic i el grup
estructural del ferm es defineix en la següent taula.
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TIPUS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT (PPTG- Art. 542) A EMPRAR, SEGONS LA SEVA COMPOSICIÓ
GRANULOMÈTRICA


Categoria del tràfic Grup estructural  del
ferm


Capa del ferm


Paviment
BaseCapa de


rodolament Capa intermèdia


T-1
B DS DSG G


C DS G --


T-2


A DS GA --


B DS G GA**


C DS G --


T-3


A DSG DSG --


B DS -- GA**


C DSG -- --


T-4


A DSGA* -- --


B DS -- G


C DSG -- --
(*) En cas necessari, segellat amb beurada bituminosa (PPTG- Art. 540)
(**) Sobre capes tractades amb ciment


A: Ferms en base granular
B: Ferms en base bituminosa
C: Ferms en base de grava-ciment


D: Mescles denses
S: Mescles semi-denses
G: Mescles grosses
A: Mescles obertes


Finalment, s’escull un paviment de mescla bituminosa en calent format per dues capes amb els corresponents regs
d’adherència i emprimació:


· Capa de rodolament de 4cm: AC 22 Surf B 25/30 D
· Capa intermèdia de 4cm: AC 22 Bin B 25/30 D


5.6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS


No s’afecta en res a lo considerat al projecte d’urbanització original, per tant a ell es remet.


5.7 XARXA ELÈCTRICA


No s’afecta en res a lo considerat al projecte d’urbanització original, per tant a ell es remet.


5.8 GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ


D'acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol, "Regulador de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus
de construcció", publicat al D.O.G. núm. 1.931 amb data 8.08.1995, i segons l'article 7, els residus objecte d'aquest
Decret es classifiquen en:


· ENDERROCS: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament d'edificis, instal·lacions
i obra de fàbrica en general.


· RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de construcció.
· RESIDUS D'EXCAVACIÓ: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació en el sòl.


Pel que respecta a aquest projecte, només hi haurà residus de la construcció, generats durant l’asfaltat i el procés
de pintat de la senyalització horitzontal.
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5.9 MOBILIARI URBÀ


Dintre d’aquest apartat es contemplen:
· Bancs: 2 unitats repartides al llarg de la vorera. Es repartiran equitativament per fases, per lo tant, ara se’n


col·locarà 1.
· Papereres: 4 unitats situades a prop dels bancs i en passos de vianants. Es repartiran equitativament per


fases, per lo tant, ara se’n col·locaran 2.
· Contenidors brossa/reciclatge: Es considera una illa en superfície, protegida per una tanca de fusta, per a


tota l’actuació amb lo que es situarà en un punt mig de les dues fases. Contindrà els següents elements:
Ø Contenidor per a matèria orgànica (marró)
Ø Contenidor per a paper (blau)
Ø Contenidor per a vidre (verd)
Ø Contenidor per a envasos (groc)
Ø Contenidor per a fracció resta (gris)


5.10 ENJARDINAMENTS


Actualment hi ha plantats tots els arbres de la vorera que són 16 “Prunus Cerasifera” i a la zona verda davant de
cada parcel·la hi ha una o dues oliveres, segons l’espai disponible, que hauran de ser cuidades pels propietaris,
tenint a més l’obligació de reposar-los en cas de mort de l’arbre.


Corresponents a la primera fase queden per plantar 6 arbres planifolis que es situaran a la zona verda situada entre
ambdues fases.


Totes les espècies triades són resistents, adaptades al clima mediterrani i no necessiten un reg regular.


6 REVISIÓ DE PREUS


Atès que aquest projecte deriva del d’urbanització original, no s’aplicarà cap revisió de preus i es mantindran els
preus de les partides originals.


7 SEGURETAT I SALUT


En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que es desenvolupa
en l’Annex núm. 1.
Es justifica la redacció d’aquest document, i no la d’un estudi complet, donat que no es produeix cap dels supòsits
descrits en l’article 4 i que en el cas de compliment d’algun obliga a l’elaboració de l’Estudi de Seguretat i Salut. Es
detallen a continuació els esmentats supòsits.


· El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000 euros.
· Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a més de 20


treballadors simultàniament.
· El volum de ma d’obra estimada sigui superior a 500 treballadors –dia (suma dels dies de treball del total


de treballadors a l’obra).
· En les obres de túnels, galeries, conduccions soterrades i preses.
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8 PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ


En base al tipus d'obra, a la situació de la mateixa i a les característiques tècniques s'estableix en el següent quadre els
terminis per cadascuna de les fases en que s'ha de realitzar l'obra.


PLA D’EXECUCIÓ D’OBRA


FASES
TERMINIS


Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5 Setmana 6


Enllumenat públic (columnes i llumeneres)


Sanejament


Vials i voreres (asfaltat i senyalització)


Mobiliari urbà


9 DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE


Document 1. Memòria i Annexes


- Annex 1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut


- Annex 2. Gestió de Residus


- Annex 3. Control de Qualitat


- Annex 4. Xarxa d’abastiment


- Annex 5. Xarxa de sanejament/pluvials


- Annex 6. Enllumenat públic


- Annex 7. Ferms i paviments


Document 2. Pressupost


Document 3. Plec de Condicions


Document 4. Plànols


10 PRESSUPOST DE LES OBRES


El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització del PM Mig-Camí contingudes en lo que encara manca per
executar en el Polígon I, descompost per capítols és  el següent:


CAPÍTOL 1 XARXA DE SANEJAMENT 2.281,66€
CAPÍTOL 2 VIALS I VORERES 13.962,36€
CAPÍTOL 3 INSTAL·LACIONS 11.722,72€
CAPÍTOL 4 ACABATS URBANS 2.772,88€


COST TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 30.739,62€
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El pressupost per contracta de les obres d’urbanització del PM Mig-Camí, Polígon I, és:


PRESSUPOST DE CONTRACTE OBRES URBANITZACIÓ


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 30.739,62


DESPESES GENERALS   (13% S/EXECUCIÓ MATERIAL) 3.996,15


BENEFICI INDUSTRIAL   (6% S/EXECUCIÓ MATERIAL) 1.844,38


TOTAL PRESSUPOST D'OBRA 36.580,15


IMPOSTOS I.V.A.   (21% S/PRESSUPOST D'OBRA) 7.681,83


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 44.261,98


El pressupost de contracte de les obres puja a l'esmentada quantitat de quaranta-quatre mil dos-cents seixanta-un
euros amb noranta-vuit cèntims.
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1 INTRODUCCIÓ


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa
constructora per a dur a terme les seves obligacions en el campo de la prevenció de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra.


D’acord amb l’article 4 del Real Decreto 1627/1997, el projecte aquí tractat ha de comportar
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, al no estar inclòs en cap dels quatre
supòsits que obliguen a elaborar un Estudi de Seguretat i Salut:


A) Que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759,08 Euros.
B) Que la duració estimada de les obres sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment més de 20 treballadors simultàniament
C) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma de dies de treball del total dels
treballadors a l’obra sigui superior a 500.
D) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies y embassaments.


El control realitzat que origina aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut no tindrà un exclusiu caràcter
vigilant, sinó que tendirà a orientar i estimular la realització d’unes obligacions que presenten un
indubtable interès, no només per a la Direcció Facultativa de l’obra, sinó també per a l’empresa
constructora i Empreses contractades per aquesta, procurant la màxima eficàcia per a pal·liar i evitar
riscos professionals, tot dintre d’un marc de plena col·laboració.


El present document és complementari del Pla de Seguretat, que l’Empresa Constructora tingui establert
per a tots els seus centres de treball, i queda complementat per les Normes de Seguretat i Normes
d’Edificació en cadascuna de les activitats d’obra, que tingui establert el Comitè de Seguretat de
l’Empresa Constructora, independentment de la Normativa Legal aplicable.


2 DADES GENERALS DE L’OBRA


2.1 DENOMINACIÓ


El títol del Projecte és “REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU10 MIG CAMÍ. POLÍGON I”.


2.2 DOCUMENTACIÓ


El Projecte d'Execució conté la següent documentació:


- DOCUMENT N°1: Memòria i Annexes.


- DOCUMENT N°2: Pressupost.


- DOCUMENT N°3: Plecs de Prescripcions Tècniques.


- DOCUMENT N°4: Plànols.


3 DADES GENERALS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


3.1 LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLE


Ha d'entendre's transcrita tota la legislació laboral d’Espanya, sent d'obligat compliment el Dret Positiu de
l'Estat i de les seves Comunitats Autònomes aplicable a aquesta obra. No obstant això, es reprodueix amb
intenció orientativa la normativa legislativa següent:
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Ø REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).


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


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


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


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


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


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


Ø REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006).


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


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


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


Ø REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. 13/11/2004.


Ø REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
18/06/2003.


Ø REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ambito de aplicación a los
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agentes mutagenos. 05/04/2003.


Ø REAL DECRETO 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión, de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002).


Ø REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001).


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


Ø REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001).


Ø CORRECCION DE ERRATAS del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre protección de
la salud y seguridad de los trabajadores con riesgos de agentes químicos durante el trabajo.
22/06/2001.


Ø REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 21/06/2001.


Ø CORRECCION DE ERRATAS del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud
y seguridad de los trabajadores contra riesgos de los agentes químicos durante el trabajo.
30/05/2001.


Ø REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
01/05/2001.


Ø REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000).


Ø REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 17/06/2000.


Ø RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción. 16/04/1999.


Ø REAL DECRETO 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ambito de las empresas de trabajo temporal. 24/02/1999.


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


Ø ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 30/03/1998.


Ø REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción. 25/10/1997.


Ø REAL DECRETO 1389/1997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
07/10/1997.


Ø REAL DECRETO 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 07/08/1997.


Ø REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 12/06/1997.


Ø REAL DECRETO 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 24/05/1997.


Ø REAL DECRETO 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 24/05/1997.


Ø REAL DECRETO 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. 23/04/1997.


Ø REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar,
para los trabajadores. 23/04/1997.


Ø REAL DECRETO 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo. 23/04/1997.


Ø REAL DECRETO 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 23/04/1997.


Ø REAL DECRETO 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
31/01/1997.


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


Ø REAL DECRETO 1316/1989, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo. 02/11/1989.


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


Ø CORRECCION de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales. 10/03/2004


Ø RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la que se aprueba y dispone la publicación del
modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración
General del Estado. 05/03/2004


Ø REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales. 31/01/2004


Ø LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. 13/12/2003


Ø REAL DECRETO 614/2001 que complementa la LEY 31/1995. 08/06/2001.


Ø REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997).


Ø REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. (BOE 12 de
junio de 1997).


Ø LEY 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 10/11/1995.


3.2 DOCUMENTACIÓ


En tractar-se d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut no caldrà la inclusió de Plànols, Plec de Prescripcions,
Mesuraments i Pressupost de Seguretat i Salut segons l'RD 1627/97.


3.3 PERSONAL ADSCRIT A L’OBRA


La quantitat de personal adscrit a obra en situació de major activitat, s'estima en un màxim de 5 operaris.
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3.4 OBLIGACIONS DE LES PARTS


L'abonament de les partides pressupostaries en l'Estudi de Seguretat i Salut i concretades en el Pla de
Seguretat i Salut de l'obra, el realitzarà la propietat de les mateixes al contractista, prèvia certificació del
Coordinador en matèria de seguretat durant l'execució de l'obra o en defecte d'això de la Direcció
Facultativa i expedida conjuntament amb les corresponents a les demés unitats d'obra realitzades.


· EMPRESA CONSTRUCTORA


L'empresa constructora ve obligada a complir les directrius contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut a
través del Pla de Seguretat, coherent amb l'anterior i amb els sistemes d'execució que la mateixa vagi a
emprar.


El Pla de Seguretat comptés amb l'aprovació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o en defecte d'això de la Direcció Facultativa i sàrria previ al començament de l'obra.
Aquesta aprovació es recollirà en una Acta signada pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o en defecte d'això per la Direcció Facultativa i el redactor del Pla de Seguretat i Salut.


Una vegada aprovat, una còpia del Pla, a l'efecte del seu coneixement i seguiment, serà facilitada al
Comitè de Seguretat i Salut i en defecte d'això, als representants dels treballadors del Centre de Treball.


Finalment l'empresa constructora complirà les estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut,
responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva part o dels
possibles subcontractistes emprats.


· DIRECCIÓ D’OBRA


La Direcció Facultativa considera el Pla de Seguretat i Salut com a part integrant de l'execució de l'obra,
corresponent al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o en defecte
d'això a la Direcció Facultativa el control i supervisió de l'execució del Pla de Seguretat i Salut, autoritzant
prèviament qualsevol modificació d'aquest, deixant constància d'això en el llibre d'incidències.


4 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES


4.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES


Estan ubicades a la Carretera de La Simpàtica, al terme municipal de Tortosa i consisteixen en la
urbanització d’uns terrenys dintre de l’anomenat PMU-Mig Camí. La descripció de les obres es detalla en
el Document N°1 denominat “Memòria” del present projecte.


El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat,
excloses Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 30.739,62€ (trenta mil set-cents trenta-nou euros
amb seixanta-dos cèntims).


El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut es considera, aproximadament, com un 2%
de l’anterior import, ascendint a 720€ (set-cents vint euros).


El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 6 setmanes.


4.2 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS


Durant la realització de les obres no s’espera trobar cap servei afectat donat que en fases anteriors ja
s’han resolt aquest cas.


Durant les operacions en les quals sigui imprescindible utilitzar l'amplària total del carrer per la presència
de maquinària (asgfaltat, pintat, etc.) els carrers romandran tallats, i quan acabin aquestes operacions.
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4.3 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA


Dins de les unitats mes significatives que componen l'obra cal destacar les que s'enumeren a continuació
de les que posteriorment es farà un estudi exhaustiu de cadascuna d'elles:


1) Operacions de replanteig de l'obra


2) Moviment de terres


3) Excavacions en rases


4) Col·locació de canonades d’abastament, pous i claus


5) Ferms i Paviments (Formigó)


6) Pintures


4.4 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA


La maquinària prevista per a l'execució de l'obra és la que s'enumera a continuació:


1) Maquinària per al moviment de terres en general


2) Pala carregadora


3) Retroexcavadora


5) Camió cisterna formigonera


6) Camió banyera


8) Planxa vibrant


9) Compressor


10) Martell pneumàtic


11) Màquines-eines


12) Mitjans auxiliars


5 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES


5.1 RISCOS EN LES UNITATS D’OBRA I MESURES PREVENTIVES


S'analitzaran els riscos de les unitats d'obra enumerades a continuació així com de les mesures
preventives que es tindran en compte per a pal·liar possibles accidents laborals:


A. Operacions de replanteig de l'obra


B. Demolició de paviments


C. Excavacions en rases


D. Col·locació de canonades d’abastament, pous i claus


E. Ferms i Paviments (Formigó)


A) REPLANTEIG


1. Descripció dels treballs.


El replanteig comprèn totes les labors que un equip de topografia realitza per a deixar les fites i
mesures referenciades en el terreny, per a poder portar acabo les activitats i executar els elements
que componen l'obra.


2. Riscos més freqüents.


- Caigudes al mateix nivell.
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- Caigudes a diferent nivell.


- Caigudes d'objectes.


- Cops en braços, cames, amb la maça en clavar estaques i materialitzar punts de referència.


- Projecció de partícules.


- Cops contra objectes.


- Atropellaments per maquinària o vehicles, per presència pròxima a la mateixa en labors de
comprovació.


- Ambient de pols en suspensió.


- Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones de cables aeris.


- Risc d'accidents de trafico dins i fora de l'obra.


- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses (sota temperatures,
forts vents , pluges, etc..)


- Riscos de picades d'insectes i rèptils.


3. Normes bàsiques de seguretat.


- Tot l'equip ha d'usar botes antilliscants i especials per a evitar caigudes pels pendents i al mateix
nivell.


- Han d'evitar-se pujades o posicions per zones molt pendents, si no s'està degudament amarrat a una
corda, amb cinturó de subjecció i un punt fix en la part superior de la zona.


- Per a la realització de comprovacions o materialitzar dades en zones d'encofrat o en altures
d'estructures i obres de fabrica, s’haurà d’accedir per escales reglamentàries adequades, com
estructures tubulars (escales fixes.)


- Tots els treballs que es realitzin en altures, de comprovació o replanteig, ha de desenvolupar-se, amb
cinturó de subjecció i estar ancorat a punts fixos sinó existeixen proteccions col·lectives.


- Ha d'evitar-se l'estada durant els replantejos, en zones on puguin caure objectes, per la qual cosa
s'avisessin als equips de treball perquè evitin accions que puguin donar lloc a projecció d'objectes o
eines mentre s'estigui en aquesta zona.


- Per a clavar les estaques amb ajuda dels punters llargs s’hauran d’usar guants, i punters amb
protector de cops en mans.


- Ha d'evitar-se l'ús dels punters que presentin deformacions en la zona de colpeig, per tenir risc de
projecció de partícules d'acer, en cara i ulls. S'utilitzaran antipartícules, durant aquestes operacions.


- En talls on la maquinària estigui en moviment i en zones on s'aportin materials mitjançant camions,
s'evitarà l'estança dels equips de replanteig, respectant una distància de seguretat que es fixaràs en
funció dels riscos previsibles.


- Es comprovà abans de realitzar els replantejos l'existència de cables elèctrics, per a evitar contactes
amb aquests.


- Els replantejos en zones de tràfic es realitzaran amb armilles reflectores i amb el suport de
senyalistes.


- En zones on existeixin línies elèctriques les mires utilitzades seran dielèctriques.


- El vehicle per al transport de l'equip i aparells, serà revisat amb periodicitat i conduït normalment pel
mateix operari.


- En el vehicle es tindrà contínuament una farmaciola que contingui els mínims per a atenció
d'urgències, així com, antiinflamatoris per a aplicar en cas de picades d'insecte.


- Es prohibeix la realització de replantejos o de mesuraments en les zones on estan operant les
màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a aquestes tasques, serà necessari parar la
maquinària o allunyar-la a altres talls.


4. Proteccions personals.
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- Casc amb barballera o nuquera.


- Guants de lona i pell.


- Mono de treball.


- Botes de seguretat antilliscant.


- Botes d'aigua.


- Impermeables.


- Màscara anti-pols.


- Cinturó de subjecció classe A.


- Armilles reflectants.


B) DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS


1. Descripció dels treballs.


El moviment de terres que es realitzarà serà el necessari per a la demolició del paviment de formigó
existent als carrers i a les voreres per a col·locació de les arquetes d'escomeses i canonades.


2. Riscos més freqüents


- Atrapaments per lliscament o enfonsament de terres i/o roques.


- Despreniments de terres i/o roques, pel maneig de la maquinària.


- Atrapaments, atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a
moviment de terres.


- Caigudes de personal, vehicle, maquinària o objectes a diferent nivell (des de la vora d'excavacions).


- Caigudes al mateix nivell.


- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses (baixes
temperatures, forts vents, pluges, etc.).


- Problemes de circulació interna (enfangaments) deguts al mal estat de les pistes d'accés o circulació.


- Interferències amb conduccions enterrades (electrocució, trencament de conduccions d'aigua o gas,
etc.).


- Projeccions de partícules als ulls.


- Explosions i incendis.


- Electrocucions.


- Emanacions.


- Pols.


- Sobreesforços.


- Soroll ambiental.


- Accidents de vehicles per excés de càrrega.


EN PROCEDIMENTS MECÀNICS:


- Lesions internes per treballs continuats exposats a vibracions (perforadores).


- Lesions per trencament de les barres o punters del trepant.


- Sorolls de gran intensitat.


- Projeccions de terres i/o roques.


- Els propis d'ambients en els quals es genera pols.


3. Normes bàsiques de seguretat


- En cap cas, es realitzaran les demolicions sense conèixer prèviament les conclusions dels
especialistes, i sense l'expressa autorització prèvia de la Direcció Facultativa.
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- Abans de l'inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.


- S’utilitzaran testimonis que indiquin qualsevol punt del terreny que calgui salvaguardar de
l'excavació (conduccions enterrades, túnels de desbastament, etc.)


- En cas de presència d'aigua en l'obra es procedirà immediatament al seu esgotament. Les maniobres
de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'Encarregat o Cap d'Obra.


- Es conservaran els camins de circulació interna, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant
mitjançant escòries, llastos, etc.


- Es prohibeix romandre o treballar a l'entorn del radi d'acció del braç d'una màquina per al moviment
de terres.


- Es senyalitzarà la distància de seguretat mínima d'aproximació de 2m a la vora de les excavacions.


- Les coronacions de talussos permanents, a les quals hagin d'accedir les persones, es protegiran
mitjançant una barana resistent situada com a mínim a 2 metres de la vora.


- Els pous i rases estaran correctament senyalitzats, per a evitar caigudes del personal al seu interior.


- Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2m pot instal·lar-se una senyalització de perill dels
següents tipus:


- Línia en guix o calç situada a 2m de la vora de la rasa paral·lela a la mateixa (la seva visió és possible
amb escassa il·luminació).


- Línia senyalitzador paral·lela a la rasa formada per corda de banderoles o cinta d'abalisament sobre
peus drets.


4. Proteccions Personals


- Roba de treball


- Armilla reflexiva per a tots els treballadors fins i tot per als conductors en abandonar la cabina.


- Casc de polietilè (ho utilitzessin, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners que desitgin o
hagin d'abandonar les corresponents cabines de conducció)


- Botes de seguretat impermeables


- Vestits impermeables per a ambients plujosos


- Cinturó anti vibratori (especialment per als conductors de maquinària per al moviment de terres).


- Guants de cuir.


- Ulleres i màscara anti pols


- Botes i guants aïllants de l'electricitat per a treballs amb sospita de trobar cables elèctrics enterrats.


- Cinturó de seguretat per a treballs puntuals amb perill de caigudes a diferent nivell.


5. Proteccions col·lectives


- Barana i cordó de protecció en el perímetre d'excavacions amb el risc de caigudes en altura.


- Cinta normalitzada de banderoles per a senyalització de riscos, fins i tot p.p. de peus drets de
sustentació.


- Cartell avisador de riscos amb llegenda, fins i tot peu dret de sustentació col·locat en les casetes
d'obra.


- Passarel·les en rases.


C) EXCAVACIONS EN RASES


1. Actuacions prèvies.


Abans d'iniciar-se una excavació caldrà conèixer la naturalesa i estat del terreny a fi de preveure el seu
comportament durant l'obra ( talús natural, capacitat portant, nivell freàtic, etc.).


Les rases que es realitzessin en el present projecte seran per a realitzar les excavacions per a allotjar
les canonades d’abastament.
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S’haurà de conèixer la profunditat a la que es troba el nivell freàtic, així com les seves possibles
variacions, amb la finalitat de disposar de l'equip d'esgotament d'aigües necessari.


Es determinarà la possible existència d'altres conduccions, senyalitzant-les en aquest cas de forma fixa
i clara.


Hauran de tenir-se en compte les influències dels factors meteorològics.


2. Mesures generals de seguretat.


Com a mesura general de seguretat els productes procedents de l'excavació s'apilaran en només un
costat de la rasa.


En el cas en què s'hagi de circular per les proximitats de l'excavació, es disposaran:


- Baranes resistents, de 90 cm. d'altura, a una distància que variés en funció de l’angle del talús
natural, i en cap cas menys de 60cm.


- Perquè la protecció serveixi per a evitar la caiguda de vehicles es disposaran topalls de fusta,
metàl·lics o de qualsevol material resistent.


- A la nit, si la zona no està tancada per a impedir el pas de persones, s’haurà de senyalitzar la
zona de perill amb llums vermells, separats entre sí, no més de 10m.


- En el període de temps que romanguin les rases obertes i no s'estiguin fent treballs en el seu
interior, es taparan les mateixes amb panells de fusta o bastidors proveïts de xarxes metàl·liques de
protecció.


No hauran de treballar operaris en la zona en què està operant una maquina excavadora.


No s’hauran de col·locar màquines pesades en les proximitats de les vores de les zones excavades, tret
que es prenguin les precaucions necessàries per a impedir l'esfondrament de les parets laterals,
instal·lant la corresponent apuntalament.


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


3. Normes de seguretat per als treballs a l’interior de rases.


No es preveu apuntalar cap de les rases donada la poca profunditat d'aquestes.


Es definiran les distàncies mínimes de separació entre operaris, en funció de les eines que emprin.


4. Proteccions de tipus personal.


- Casc de seguretat no metàl·lic.


- Protectors auditius.


- Equips de protecció de vies respiratòries.


- Guants de protecció enfront d'agressius químics.


- Ulleres per a la protecció contra impactes.


- Cinturó de seguretat.


- Botes de seguretat contra riscos mecànics.


- Botes de seguretat impermeables a l'aigua i a la humitat.


- Guants de cuir i lona contra riscos mecànics.


- Davantal de cuir contra riscos mecànics.


- Vestits d'aigua.


D) COL·LOCACIÓ CANONADA D’ABASTAMENT


1. Descripció dels treballs.


Els treballs que es realitzaran seran els consistents en la implantació de canonades per a l’abastament.







Pàg.12


REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PM-MIG CAMÍ – POLÍGON ACTUACIÓ I


ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


2. Riscos més freqüents


- Atrapaments per màquines i vehicles.


- Atropellament per maquines i vehicles.


- Caigudes de persones a diferent nivell.


- Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, etc.) i esfondrament de tubs apilats.


- Caigudes de materials.


- Atrapaments per lliscaments i despreniments.


- Electrocucions.


- Trencament de conduccions d'aigües, electricitat, etc.


- Atrapament amb tubs i elements d'hissat.


- Caigudes de persones al mateix nivell.


- Caigudes d'eines.


- Cops d'objectes.


- Erosions i contusions en manipulació de materials.


- Contusions i torçades de peus i mans.


- Dermatitis per contacte amb ciment.


- Projeccions de partícules en els ulls.


- Pols.


- Soroll.


- Els derivats de treballs en ambients humits o entollats.


- Interferències amb conduccions subterrànies.


- Inundació.


- Asfíxia.


- Electrocució.


3. Normes bàsiques de seguretat


A més de les descrites per al moviment de terres en obertura de rases, es tindran en compte les
següents:


- Seran d'ús obligatori els equips de protecció personal necessaris per part dels operaris.


- Les terres extretes s'apilaran a una distància de la vora de la rasa igual al doble de la profunditat
de la mateixa i abans de permetre l'accés al fons de l'excavació se sanegés el talús i vora d'aquesta.


- El personal que hagi de treballar a l'interior de les rases coneixerà els riscos als quals pot estar
sotmès.


- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades.


- L'apilament de canonades es realitzarà de manera que quedi assegurada la seva estabilitat,
emprant per a això separadors preparats a aquest efecte.


El transport de canonada es realitzarà emprant útils adequats que impedeixin el lliscament i caiguda
dels elements transportats. Aquests elements es revisaran periòdicament amb la finalitat de garantir
el seu perfecte estat.


Queda prohibida la ubicació de personal sota càrregues.


Tota maniobra de transport es realitzés sota la vigilància i direcció de personal especialitzat i
coneixedor dels riscos que aquestes operacions comporten.


Una vegada instal·lats els tubs, es reposaran les proteccions i/o senyalitzacions en les vores de la rasa
fins al seu tapat definitiu.
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Es marcaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin.


Si les característiques del terreny o la profunditat de la rasa l'exigissin, es procedirà a l’apuntalament
per a prevenir despreniments del terreny.


Si fossin necessaris apuntalaments, aquests es revisaran abans de començar la jornada de treball
tibant els  puntals quan s'hagin afluixat. Aquestes precaucions s'extremaran després d'interrupcions
de treball de més d'un dia i/o després de pluges o gelades. S’evitarà copejar l’apuntalament durant els
treballs d'excavació. Els puntals o elements de la mateixa mai s'utilitzaran per al descens o ascens dels
treballadors a la rasa, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de
suspendre's d'elements expressament calculats i situats en la superfície.


Els apuntalaments o parts d'aquestes es llevaran només quan deixin de ser necessàries i per franges
horitzontals, començant per la part inferior del tall.


La profunditat màxima permesa sense apuntalar des de la part superior de la rasa, suposat el terreny
prou estable, no serà superior a 1,30m. No obstant això, es protegirà la rasa amb un capçal.


L'altura màxima sense apuntalar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40m.) no superarà els 0,70 cm. Si
el terreny és de mala qualitat s'ha de baixar la taula fins a ser clavada en el fons de la rasa.


Encara que els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s’apuntalaran sempre que es
prevegi la deterioració del terreny, com a conseqüència d'una llarga durada de l'obertura.


El material previst per a l’apuntalament ha d'estar en obra amb antelació suficient per a apuntalar a
temps.


- L'amplària de les rases es realitzés en funció de la seva profunditat, així, per a rases de fins a 1,50
m. de profunditat l'amplària mínima serà de 0,65 m.


- El diàmetre dels puntals de fusta (grassons) no ha de ser inferior a 10 cm. en punta per a les
excavacions més estretes.


- Els puntals de fusta quadrats i els metàl·lics han d'usar-se sempre que la seva resistència sigui
igual o superior a la dels grassons. (A igualtat de secció tenen mes resistència els puntals de fusta de
secció circular que els de secció quadrada).


- Els puntals no han d'entrar a pressió, sinó que la seva col·locació es realitzarà mitjançant
bressols.


- La coherència del revestiment de la rasa ha d'anar proveïda d'un rodapeu o sobresortir del nivell
superior del terreny un mínim de 15 cm., per a evitar que caiguin materials a l'interior de la rasa.


- No es consentirà, en cap concepte el subcavat del talús o parament.


Normes d'actuació en el muntatge de canonades:


- La col·locació de canonades en el fons de la rasa es realitzarà amb l’ajut de cordes-guia o uns
altres útils preparats a aquest efecte, mai s'empraran les mans o els peus per a l'ajust fi d'aquests
elements en la seva posició.


- Una vegada instal·lats els tubs, es reposaran les proteccions i/o senyalització en les vores de la
rasa fins al seu tapat definitiu.


- Les arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en el moment de la seva execució i si això
no fos possible, s'utilitzaran tapes provisionals de resistència provada. Es tindrà especial cura quan es
trobin en zones de pas de vehicles i maquinària.


- Durant la realització d'arquetes de registre es seguiran les normes de bona execució de treballs
del ram de paleta.


- Abans de fer les proves s'ha de revisar la instal·lació, cuidant que no quedin accessibles a tercers
vàlvules i claus.


- Si els treballs requereixen il·luminació, s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa de
terra, en les quals s'instal·laran projectors d'intempèrie, alimentats a través d'un quadre elèctric
general d'obra.
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- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà a 24V.
Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-mànec aïllats elèctricament.


- En règim de pluges i embassada de les rases és imprescindible la revisió minuciosa i detallada
abans de reprendre els treballs.


- Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre
embranzides exògenes per proximitat (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per vehicles i,
especialment, si en la proximitat s'estableixen talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per
vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.


- S’efectuarà l'esgotament immediat de les aigües que aflorin o caiguin a l'interior de les rases per
a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos.


4. Proteccions personals


- Casc homologat.


- Guants de cuir.


- Armilla reflectant per a tots els treballadors fins i tot per als conductors en abandonar la cabina.


- Botes de goma de seguretat.


- Guants de goma o P.V.C.


- Màscara anti pols.


- Vestits per a ambients humits.


5. Proteccions col·lectives


- Passarel·les en rases.


- Empostissat d'embornals per a evitar el risc de caiguda o d'introduir el peu.


- Senyalització.


- Baranes.


- Es col·locaran plataformes de protecció per a evitar la caiguda d'objectes sobre els operaris que
estiguin treballant en nivells inferiors.


- La zona de treball estarà neta, i sense terres en les vores de la rasa, i il·luminada adequadament
si es treballés a la nit.


- Es senyalitzaran convenientment les zones on s'estigui treballant.


E) FERMS I PAVIMENTS (FORMIGÓ)


1. Descripció de la unitat constructiva


La prevenció d'accidents en els treballs d'afermat i pavimentació es concreta, majoritàriament, en
l'adopció i vigilància de requisits i mesures preventives relatives a la maquinària d'estesa i
compactació, tant intrínsecs als diversos elements de les màquines com a la circulació d'aquestes al
llarg del tall.


Posta en Obra de Paviment de Formigó


L'estès de ferms de formigó ha de realitzar-se observant les normes específiques de la maquinària
utilitzada, principalment la pavimentadora de formigó. Així, han d'observar-se les següents normes
mínimes, sense perjudici de l'obligació de desenvolupar-les i concretar-les en el preceptiu pla de
seguretat i salut:


· Els vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans del començament de l'obra i durant el
desenvolupament de la mateixa es duran a terme revisions periòdiques, a fi de garantir el seu bon
estat de funcionament i seguretat.


· No es sobrepassarà la càrrega especificada per a cada vehicle.


· Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per a evitar la formació d'ambient
polsegós.
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Quant als riscos derivats de la utilització de maquinària, seran d'aplicació les directrius establertes en
els apartats corresponents a moviment de terres i excavacions, perquè els riscos derivats de la
circulació de maquinària pesada són idèntics en tots dos casos.


Si en aquesta fase d'obra encara hi hagués interferències amb línies elèctriques aèries, es prendran les
precaucions necessàries, complint sobre aquest tema la normativa especificada per a aquest tipus de
serveis afectats en el present estudi de seguretat i salut.


Es mantindrà en tot moment la senyalització viària establerta per al desviament de camins i
carreteres.


Durant l'execució d'aquesta fase d'obra serà obligatori el manteniment de les proteccions precises en
quants desnivells o zones de risc que existeixin.


2. Riscos més freqüents


- Atropellaments per maquinària i vehicles


- Atrapament per maquinària i vehicles


- Col·lisions i bolcades


- Interferència amb línies elèctriques


- Interferència amb proveïment i sanejament


- Interferència amb conduccions de gas


- Cops i corts per objectes o eines


- Ferides punxants


- Pols


- Soroll


- Esquitxades i projeccions


3. Equips de protecció individual


- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants


- Guants d'ús general


- Protector manual per a punter


- Botes de seguretat de cuir


- Monos o bussos: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu
provincial.


- Ulleres contra impactes i anti pols


- Màscares anti pols


- Protectors auditius


- Armilles reflectores


4. Proteccions col·lectives


- Ordre i neteja


- Tanques de limitació i protecció


- Distància de seguretat amb la maquinària d'estès


- Passadissos de seguretat


- Topalls de desplaçament de vehicles


- Senyals de tràfic


- Senyals normalitzades de risc


- Abalisament lluminós


- Senyalització de gàlib
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- Extintors


5.2 RISCOS DERIVATS DE L’ÚS DE LA MAQUINÀRIA I MESURES PREVENTIVES


La maquinària prevista per a l'execució de l'obra és la que s'enumera a continuació:


A. Maquinària per al moviment de terres en general


B. Pala carregadora


C. Retroexcavadora


D. Rasadora


E. Corrons compactadors


F. Camió cisterna formigonera


G. Camió banyera


H. Compressor


I. Martell pneumàtic


J. Talladora de paviments


K. Maquines-eines


L. Mitjans auxiliars


A) MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL


1. Riscos més freqüents


- Bolcada.


- Atropellament.


- Atrapament.


- Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.).


- Projeccions.


- Enfonsaments de terres.


- Vibracions.


- Soroll.


- Pols ambiental.


- Enfonsaments de talussos sobre la maquina.


- Trepitjades en mala posició (sobre cadenes o rodes).


- Uns altres.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums
de marxa cap endavant i de reculada, servofrè, fre de mà, botzina automàtica de reculada, retrovisors en
tots dos costats, pòrtic de seguretat anti-bolcament i anti-impactes i un extintor.


- Les màquines per al moviment de terres seran inspeccionades diàriament controlant el seu bon
funcionament.


- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària per al moviment de
terres, per a evitar els riscos per atropellament.


- Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el
paviment, la fulla, casso, etc., posat el fre de mà i aturat el motor extraient la clau de contacte, per a
evitar riscos per fallades del sistema hidràulic.
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- Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per a evitar
els riscos de caigudes o atropellaments.


- Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en
prevenció de riscos innecessaris.


- Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals
normalitzades de tràfic.


- Es prohibeix la realització de replantejos o de mesuraments en les zones on estan operant les
màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a aquestes tasques, serà precís parar la
maquinària o allunyar-la a altres talls.


- Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2m de la vora l'excavació, com a norma general.


- Es limitarà a 2m l'acostament de la maquinària als talussos, per a evitar la caiguda de la
maquinària per sobrecàrrega de la vora d'aquests.


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).


- Ulleres de seguretat anti pols.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic recanviable.


- Guants de cuir (per a conducció i manteniment).


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


- Vestits per a temps plujós.


- Botes de seguretat.


- Protectors auditius.


- Botes de goma o PVC.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Calçat per a la conducció de vehicles.


- Canelleres elàstiques anti vibratòries.


B) PALA CARREGADORA


1. Riscos més freqüents


- Caiguda de material, des de la cullera.


- Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i similars).


- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala carregadora).


- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).


- Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina).


- Atropellaments i col·lisions, en maniobres de marxa enrere i gir (per mala visibilitat, velocitat
inadequada, etc.).


- Caiguda de persones des de la màquina.


- Enfonsaments de talussos o de fronts d'excavació.


- Incendi.


- Cremades (treballs de manteniment).


- Atrapaments.


- Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades).


- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de conducció
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de gas o elèctriques).


- Projecció d'objectes durant el treball.


- Vibracions.


- Cops.


- Soroll.


- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents.


- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon estat de manera que s'eviti la
formació de flonjalls i enfangaments excessius.


- No s’admetran en aquesta obra pales carregadores que no vinguin amb la protecció de cabina
antibolcament instal·lada.


- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar
que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s’extremarà
en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador.


- Les pales carregadores en aquesta obra estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis,
situada de forma protegida per a mantenir-la neta interna i externament.


- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.


- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada, sense recolzar en el
sòl.


- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb
les revisions al dia.


- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de reculada.


- Es prohibeix expressament dormisquejar sota l'ombra projectada per les pales carregadores en
repòs.


- Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina.


- Ús de la màquina per personal autoritzat i qualificat.


- Si es carreguen pedres de mida considerable, es farà un llit de sorra sobre l'element de càrrega,
per a evitar rebots i trencaments.


- Estarà prohibit el transport de persones amb la màquina.


- La bateria quedarà desconnectada, la cullera recolzada en el sòl i la clau de contacte no quedarà
posada sempre que la màquina finalitzi el seu treball per descans o una altra causa.


- No es fumarà durant la càrrega de combustible.


- Es consideraran les característiques del terreny on actua la màquina per a evitar accidents per
girs incontrolats en bloquejar-se un pneumàtic. L'enfonsament del terreny pot originar la bolcada de la
màquina amb greu risc per al personal.


- Els conductors, abans de realitzar nous recorreguts, faran a peu el camí amb la finalitat
d'observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions verticals o horitzontals de la cullera.


- Es prohibeix el maneig de grans càrregues (cullera o cullerot plenament omplert), sota règim de
forts vents.


3. Proteccions personals


- Casc de seguretat homologat.


- Botes antilliscants.


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.
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- Ulleres de protecció contra la pols en temps sec.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Guants de cuir.


- Guants de goma o PVC.


- Botes impermeables (terrenys enfangats).


- Màscares anti pols.


- Mandil de cuir (operacions de manteniment).


- Polaines de cuir (operacions de manteniment).


C) RETROEXCAVADORA


1. Riscos més freqüents


- Bolcada per enfonsament del terreny.


- Cops a persones o coses en el moviment de gir.


- Caiguda per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i similars).


- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la retroexcavadora).


- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).


- Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina).


- Enfonsaments de talussos o de fronts d'excavació.


- Incendi.


- Cremades (treballs de manteniment).


- Atrapaments.


- Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades).


- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de conducció
de gas o elèctriques).


- Projecció d'objectes durant el treball.


- Vibracions.


- Cops.


- Soroll.


- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents.


- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon estat de manera que s'eviti la
formació de flonjalls i enfangaments excessius.


- No s’admetran en aquesta obra retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina
antibolcament instal·lada.


- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar
que el conductor no rep en la cabina, gasos procedents de la combustió.


- Les retroexcavadores en aquesta obra estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis,
situada de forma protegida per a mantenir-la neta interna i externament.


- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.


- Es prohibeix que els conductors abandonin la retro amb la cullera sense recolzar en el sòl.


- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de reculada.
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- Comprovació i recanvi periòdic dels elements de la màquina.


- Ús de la màquina per personal autoritzat i qualificat.


- Estarà prohibit el transport de persones en la màquina.


- No es fumarà durant la càrrega de combustible, ni es comprovarà amb flama l'ompliment del
dipòsit.


- Es prohibeix el maneig de grans càrregues (cullera o cullerot plenament omplert), sota règim de
forts vents.


- No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la màquina funcionant.


- La intenció de moure's s'indicarà amb el clàxon (per exemple: dues botzinades per a caminar cap
endavant i tres cap enrere).


- El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i la posada de la marxa contrària al
sentit del pendent.


- El personal d'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina per a evitar atropellaments i cops,
durant els moviments d'aquesta o per algun gir imprevist en bloquejar-se una eruga.


- En circular, es farà amb la cullera plegada.


- Durant l'excavació del terreny, la màquina estarà calçada al terreny mitjançant les seves sabates
hidràuliques.


- En descendir per la rampa, el braç de la cullera, estarà situat en la part posterior de la màquina.


- Es prohibeix desplaçar la retro, com a norma general, a menys de tres metres de la vora de
talussos.


- Es prohibeix fer treballs a l'interior de les rases estant dins del radi d'acció del braç de la retro.


3. Proteccions personals


- Ulleres anti projeccions.


- Casc de polietilè.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


- Guants de cuir.


- Guants de goma o PVC.


- Botes antilliscants.


- Botes impermeables (en terrenys enfangats).


- Calçat per a conducció de vehicles.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic recanviable.


- Botes de seguretat amb capdavantera reforçada.


D) RASADORA


1. Riscos més freqüents


- Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.)


- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).


- Maquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense fre
d'estacionament col·locat).


- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible).


- Caiguda de la rasadora per pendents (aproximació excessiva a la vora dels talussos).


- Xocs contra altres vehicles.
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- Contactes amb línies elèctriques (enterrades).


- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, aigua, telèfon, etc.)


- Incendi.


- Atrapaments.


- Projecció d'objectes durant el treball.


- Cremades (treballs de manteniment).


- Caiguda de persones des de la màquina.


- Cops.


- Soroll propi i del conjunt.


- Vibracions.


- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (partícules en els ulls, afeccions
respiratòries, etc.).


- Els derivats dels treballs en condicions meteorològiques extremes.


- Els propis del procediment i disseny triat per al moviment de terres.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Per a pujar o baixar de la rasadora utilitzar els esglaons i agafadors disposats per a tal funció,
evitant lesions per caigudes.


- No es pujarà utilitzant les llandes o cobertes.


- Pujar i baixar de la màquina de forma frontal agafant-se amb totes dues mans.


- No saltar directament al sòl, si no és per perill imminent.


- No tractar de fer "ajustos” amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.


- No permetre l'accés a la màquina a persones no autoritzades. Pot ser motiu d'accidents o
lesions.


- No treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiaveria.


- Per a evitar lesions, recolzar en el sòl la fulla, parar el motor, posar el fre de mà i bloquejar la
maquina. A continuació realitzar les operacions de servei necessàries.


- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la rasadora, poden ocasionar incendis.


- En cas d'escalfament del motor, recordar que no ha d'obrir-se directament la tapa del radiador.
El vapor pot causar cremades.


- Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer-ho protegeixi's amb guants i ulleres anti
projeccions.


- No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se.


- No fumar quan es proveeixi de combustible, pot inflamar-se.


- No tocar directament l'electròlit de la bateria amb els dits, si ha de fer-se per algun motiu,
protegir-se amb guants impermeables.


- Si es manipula el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el motor i extreure la clau de
contacte totalment.


- Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb roba adequada, ulleres, guants, etc. Amb això
s'evitessin lesions per projecció d'objectes.


- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d'oli. L'oli del sistema
hidràulic és inflamable.


- No alliberar els frens de la màquina en posició de parada, si abans no s'han instal·lat els tacs
d'immobilització en les rodes.


- Vigilar la pressió dels pneumàtics. Treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant.
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- Durant l’inflament d'aire de les rodes situar-se després de la banda de rodolament apartat del
punt de connexió. Una rebentada del conducte de goma o del filtre, pot convertir el conjunt en un fuet.


- Els camins de circulació interna de l'obra es tracessin i senyalitzaran convenientment. Es
cuidaran per a evitar flonjalls i enfangaments excessius.


- Les rasadores que hagin de circular per la via pública compliran les disposicions legals
necessàries per a estar autoritzades.


- Es prohibeix abandonar la màquina amb el motor en marxa, així com amb la fulla hissada i sense
recolzar en el sòl.


- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta.


- Es prohibeix apujar-se a la rasadora durant la realització de qualsevol moviment.


- Prohibit pujar o baixar de la rasadora en marxa.


- Estaran dotades de llums i botzina de reculada.


- Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l’àrea d'operació
de la rasadora.


- Es prohibeix expressament dormisquejar sota l'ombra projectada per les rasadores en repòs.


- Els conductors s’asseguraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin a l'interior
de pous o rases pròxims al lloc de treball.


- Els conductors abans de realitzar "nous recorreguts” observaran acuradament en el primer d'ells
les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions horitzontals o verticals de la màquina.


- Es prohibeix la permanència en el tall de treball a tota persona aliena a aquest.


- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


- Guants de cuir.


- Guants de goma o PVC.


- Calçat per a conducció de vehicles.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic recanviable.


E) CORRONS COMPACTADORS


1. Riscos més freqüents


- Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.)


- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).


- Maquina en marxa anés de control (abandó de la cabina de comandament sense fre
d'estacionament col·locat).


- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible pel compactador).


- Caiguda del compactador per pendents (aproximació excessiva a la vora dels talussos).


- Xocs contra altres vehicles.


- Incendi.


- Atrapaments.


- Projecció d'objectes durant el treball.


- Cremades (treballs de manteniment).
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- Caiguda de persones des de la màquina.


- Cops.


- Soroll propi i del conjunt.


- Vibracions.


- Els derivats dels treballs en condicions meteorològiques extremes.


- Els propis del procediment i disseny triat per al moviment de terres.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Per a pujar o baixar del compactador utilitzar els esglaons i agafadors disposats per a tal funció,
evitant lesions per caigudes.


- Pujar i baixar de la màquina de forma frontal agafant-se amb totes dues mans.


- No saltar directament al sòl, si no és per perill imminent.


- No tractar de fer "ajustos” amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.


- No permetre l'accés a la màquina a persones no autoritzades. Pot ser motiu d'accidents o
lesions.


- No treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiaveria.


- Per a evitar lesions, parar el motor, bloquejar la màquina. A continuació realitzar les operacions
de servei necessàries.


- No guardar draps greixosos ni combustible sobre el compactador, poden ocasionar incendis.


- Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer-ho protegeixi's amb guants i ulleres anti
projeccions.


- No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se.


- No fumar quan es proveeixi de combustible, pot inflamar-se.


- No tocar directament l'electròlit de la bateria amb els dits, si ha de fer-se per algun motiu,
protegir-se amb guants impermeables. És altament corrosiu.


- Si es manipula el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el motor i extreure la clau de
contacte totalment.


- Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb roba adequada, ulleres, guants, etc. Amb això
s'evitessin lesions per projecció d'objectes.


- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d'oli. L'oli del sistema
hidràulic és inflamable.


- No alliberar els frens de la màquina en posició de parada, si abans no s'han instal·lat els tacs
d'immobilització en les rodes.


- Vigilar la pressió dels pneumàtics. Treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant.


- Durant el farciment d'aire de les rodes situar-se després de la banda de rodolament apartat del
punt de connexió. Una rebentada del conducte de goma o del filtre, pot convertir el conjunt en un fuet.


- Es prohibeix abandonar la màquina amb el motor en marxa.


- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a la velocitat lenta.


- Es prohibeix apujar-se a la màquina durant la realització de qualsevol moviment. Prohibit pujar o
baixar del compactador en marxa.


- Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l’àrea d'operació
del compactador.


- Els compactadors de pneumàtics estaran dotats de llums i botzina de reculada.


- Es prohibeix expressament dormisquejar sota l'ombra projectada per les maquines en repòs. Els
conductors se cercioressin que no existeix perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o
rases pròxims al lloc de compactació.
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- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


- Guants de cuir.


- Guants de goma o PVC.


- Calçat per a conducció de vehicles.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic recanviable.


F) CAMIÓ CISTERNA FORMIGONERA


1. Riscos més freqüents.


- Caiguda de material, des de la canaleta.


- Caiguda de la cisterna per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i similars).


- Bolcada del camió (inclinació del terreny superior a l'admissible pel camió cisterna).


- Lliscament del camió (terrenys enfangats).


- Camió en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar el
camió).


- Atropellaments i col·lisions, en maniobres de marxa enrere i gir (per mala visibilitat, velocitat
inadequada, etc.).


- Caiguda de persones des de la cisterna.


- Enfonsaments de talussos o de fronts d'excavació.


- Incendi.


- Cremades (treballs de manteniment).


- Atrapaments.


- Contacte amb línies elèctriques aèries.


- Projecció d'objectes durant el treball.


- Vibracions.


- Cops.


- Soroll.


- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.


2. Normes bàsiques de seguretat.


- Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon estat de manera que s'eviti la
formació de flonjalls i enfangaments excessius.


- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar
que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s’extremarà
en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador.


- El camió estarà dotat d'una farmaciola de primers auxilis, situada de forma protegida per a
mantenir-la neta interna i externament.


- Es prohibeix que els conductors abandonin el camió amb el motor en marxa.


- El camió cisterna a utilitzar en aquesta obra, estarà dotat d'un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia.


- Comprovació i conservació periòdica dels elements del camió.
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- Ús del camió per personal autoritzat i qualificat.


- No es fumarà durant la càrrega de combustible.


- Es consideraran les característiques del terreny d'accés al tall per a evitar accidents per girs
incontrolats en bloquejar-se un pneumàtic. L'enfonsament del terreny pot originar la bolcada del camió
amb greu risc per al personal.


- En realitzar les entrades o sortides de l'obra, es farà amb precaució, auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.


- Respectaran totes les normes del codi de circulació.


- Si per qualsevol circumstància, hagués de parar en rampa, el vehicle quedarà frenat, i calçat amb
topalls.


- Respectarà en tot moment la senyalització de l'obra.


- Les maniobres, dins del recinte d'obra es faran sense brusquedats, anunciant amb antelació les
mateixes, auxiliant-se del personal d'obra.


- Abans de realitzar la descàrrega el conductor s’assegurarà que no hi ha ningú al costat de la
canaleta.


- Si descàrrega material, en les proximitats de la rasa o pou de fonamentació, s’aproximarà a una
distància màxima d'1m garantint aquesta, mitjançant topalls.


3. Proteccions personals.


- Casc de seguretat homologat sempre que baixi del camió.


- Botes antilliscants.


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


- Cinturó elàstic anti vibratori.


- Guants de cuir.


- Guants de goma o PVC.


- Botes impermeables (terrenys enfangats).


G) CAMIÓ BANYERA


1. Riscos més freqüents.


- Xocs amb elements fixos de l'obra.


- Atropellament i atrapament de persones en maniobres i operacions de manteniment.


- Caiguda de materials sobre persones.


- Vehicle en marxa anés de control (abandó de la cabina de comandament sense fre
d'estacionament col·locat).


- Bolcada del camió (inclinació del terreny superior a l'admissible pel vehicle).


- Atrapaments (obertura o tancament de la caixa).


- Xocs contra altres vehicles.


- Contactes amb línies elèctriques aèries.


- Incendi.


- Projecció d'objectes durant el transport.


- Cremades (treballs de manteniment).


- Caiguda de persones (en pujar o baixar de la cabina o caixa).


- Els propis del procediment i disseny triat per al moviment de terres.


2. Normes bàsiques de seguretat.
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- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans de començar la
marxa.


- En realitzar les entrades o sortides del tall obra, es farà amb precaució, auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.


- Respectaran totes les normes del codi de circulació.


- Si per qualsevol circumstància, hagués de parar en rampa, el vehicle quedarà frenat, i calçat amb
topalls.


- Respectarà en tot moment la senyalització de l'obra.


- Les maniobres, dins del recinte d'obra es faran sense brusquedats, anunciant amb antelació les
mateixes, auxiliant-se del personal d'obra.


- La velocitat de circulació estarà d'acord amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions
del terreny.


- No romandrà ningú en les proximitats del camió, en el moment de realitzar aquestes maniobres.


- Abans de realitzar la descàrrega el conductor s'assegurés que no hi ha ningú en la part posterior
del vehicle.


- En circular costa avall ha d'estar ficada una marxa, mai ha de fer-se en punt mort.


- En bascular en abocadors, deuen sempre col·locar-se uns topalls que limitin el recorregut marxa
enrere. El conductor es cerciorarà abans d'iniciar l'operació que el fre d'aparcament està tirat.


- Durant la càrrega si hi ha risc de caiguda de pedres, el conductor romandrà fora del vehicle a
distància convenient, tret que tingui caixa amb visera que protegeixi la cabina.


- Després de la rentada del vehicle o d'haver circulat per zones amb aigua, assajar la frenada dues
o tres vegades.


- Es cuidarà especialment la conservació i manteniment del circuit de frens.


- En fer reparacions amb el basculant alçat s'assegurarà per a evitar la baixada inesperada,
s’empraran topalls adequats si el vehicle no té dispositiu de subjecció.


- Quan les mercaderies a transportar per carreteres siguin pulverulentes es cobriran amb lones
adequades.


3. Proteccions personals.


- Usar casc homologat, sempre que es baixi del camió.


- Armilla reflectant, sempre que es baixi del camió.


- Durant la càrrega, romandrà fora del radi d'acció de les màquines i allunyat del camió.


- Abans de començar la descàrrega, tindrà tirat el fre de mà.


H) COMPRESSOR


1. Riscos més freqüents


- Bolcada.


- Atrapament de persones


- Caiguda de terraplè.


- Soroll.


- Trencament de mànega de pressió.


- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per fuita del motor.


- Atrapament durant operacions de manteniment.


2. Normes bàsiques de seguretat


- L'arrossegament directe per a ubicació del compressor pels operaris es realitzés a una distància
mai inferior als 2 metres (com a norma general), de la vora de coronació de talls i talussos, en prevenció
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del risc de despreniment del cap del talús per sobrecàrrega.


- Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre
instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i soroll.


- La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, quedés acordonada en un
radi de 4m. (com a norma general), en el seu entorn, instal·lant-se senyals de "obligatori l'ús de
protectors auditius” per a sobrepassar la línia de limitació.


- Els compressors, a utilitzar en aquesta obra, se situessin a una distància mínima del tall de
martells (o de vibradors), no inferior a 1,5 m. (com a norma general).


- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuessin amb el motor parat, en prevenció
d'incendis o d'explosió.


- Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d'ús; és a dir,
sense esquerdes o desgastos que puguin predir una rebentada.


- El Cap d'Obra, controlarà l'estat de les mànegues.


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (especialment per a realitzar les maniobres
d'arrencada i parada).


- Roba de treball.


- Armilla reflectant.


I) MARTELL PNEUMÀTIC


1. Avaluació inicial dels riscos més comuns


- Vibracions en membres i en òrgans interns del cos.


- Soroll puntual.


- Soroll ambiental.


- Pols ambiental.


- Sobreesforços.


- Trencament de mànega sota pressió.


- Contactes amb l'energia elèctrica ( línies enterrades ).


- Projecció d'objectes i / o partícules.


- Els derivats de la ubicació del lloc de treball ( caigudes a diferent nivell, caigudes d'objectes sobre
altres llocs, esfondrament de l'objecte que es tracta amb el martell, etc.).


2. Normes de seguretat.


- S’acordonarà (o tancarà totalment, segons casos), la zona sota els talls de martells (trencadors,
barrinadors, picadors), en prevenció de danys als treballadors que poguessin entrar en la zona de risc de
caiguda d'objectes.


- Cada tall amb martells, estarà treballant per dues quadrilles que s’alternaran cada hora, en
prevenció de lesions per permanència continuada rebent les vibracions.


- En l'accés a un tall de martells, s’instal·laran sobre peus drets, senyals de "Obligatori l'ús de
protecció auditiva ", "Obligatori l'ús d'ulleres anti projeccions " i " Obligatori l'ús de màscares de
respiració ".


- No deixi el martell clavat en el sòl, paret o roca.


- Abans d'accionar el martell, asseguri's que està perfectament amarrat el punter.


- No abandoni el martell connectat al circuit de pressió.


- Comprovi que les connexions de la mànega estan en correcte estat.


- La circulació de vianants en les proximitats del tall de martells, s’encaminarà pel lloc més
allunyat possible que permeti el traçat del carrer en què s'actua.
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- Als operaris encarregats del maneig de martells se'ls farà lliurament de la normativa preventiva.


3. Proteccions individuals.


- Casco de polietilè.


- Protectors auditius.


- Ulleres anti projeccions.


- Màscares anti pols amb filtre recanviable.


- Botes de seguretat.


- Faixa elàstica de protecció de cintura (anti vibratòria).


J) TALLADORA DE PAVIMENTS


1. Riscos més freqüents


- Projeccions de partícules i pols.


- Descàrrega elèctrica.


- Trencament del disc


- Talls i amputacions.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Els motors elèctrics de les màquines-eina, estaran protegits per la carcassa i resguards propis de
cada aparell, per a evitar riscos d'atrapaments, o de contactes amb l'energia elèctrica.


- Les transmissions motrius per corretges o mitjançant engranatges mecànics estaran sempre
protegides mitjançant bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.


- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions amb la màquina accionada per transmissions
per corretges, en marxa. Les reparacions, ajustos, etc., es realitzaran a motor parat, per a evitar
accidents.


- Les màquines-eines amb capacitat de cort, tindran disc protegit mitjançant una carcassa anti
projeccions.


- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides per doble
aïllament.


- Si alguna maquina-eina no estigués protegida elèctricament mitjançant doble aïllament, tindrà la
seva carcassa de protecció connectada a la xarxa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials
del quadre elèctric general de l'obra.


- En ambients humits, l'alimentació per a les maquines-eines no protegides amb doble
envidrament, es realitzés mitjançant connexió a transformadors de 24V.


- Les maquines-eina a utilitzar en llocs en els quals existeixin productes inflamables o explosius
estaran protegides per carcasses antideflagrants.


- En prevenció dels riscos d'inhalació de pols ambiental, les maquines eina amb producció de pols
s'utilitzessin en via humida, per a evitar que es produeixin atmosferes nocives.


- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o
amb ventilació insuficient.


- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia.


- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina a utilitzar en aquesta obra es realitzaran
mitjançant regletes, estaran sempre protegides per la seva corresponent carcassa anti-contactes
elèctrics.


- La màquina tindrà col·locada la protecció del disc de la transmissió


- Abans de començar el treball es comprovarà l'estat del disc


- La peça a tallar no es pressionarà contra el disc; així mateix, la peça no pressionarà al disc en
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obliquo o pel lateral


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè.


- Roba de treball.


- Armilla reflexiva.


- Guants de seguretat.


- Botes de seguretat amb plantilles anti claus.


- Ulleres de seguretat anti projeccions.


- Ulleres de seguretat anti pols.


- Ulleres de seguretat anti impactes.


- Protectors auditius.


- Màscara filtrant.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic específic recanviable.


4. Proteccions col·lectives:


- La màquina estarà en zona que no sigui de pas.


- Conservació adequada.


K) MÀQUINES-EINA


1 . Riscos més freqüents


- Talls.


- Cremades.


- Cops.


- Projecció de fragments.


- Caiguda d'objectes.


- Contactes amb l’energia elèctrica.


- Vibracions.


- Soroll.


- Explosió.


- Altres.


2. Normes bàsiques de seguretat


- Els motors elèctrics de les maquines-eina, *estaran protegits per la carcassa i resguards propis
de cada aparell, per a evitar riscos d'atrapaments, o de contactes amb l’energia elèctrica.


- Les transmissions motrius per corretges o mitjançant engranatges mecànics estaran sempre
protegides mitjançant bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.


- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la màquina accionada per transmissions
per corretges, en marxa. Les reparacions, ajustos, etc., es realitzaran a motor parat, per a evitar
accidents.


- Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran disc protegit mitjançant una carcassa anti
projeccions.


- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides per doble
aïllament.


- Si alguna màquina-eina no estigués protegida elèctricament mitjançant doble aïllament, tindrà la
seva carcassa de protecció connectada a la xarxa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials
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del quadre elèctric general de l'obra.


- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble aïllament,
es realitzarà mitjançant connexió a transformadors de 24V.


- Les màquines-eina a utilitzar en llocs en els quals existeixin productes inflamables o explosius
estaran protegides per carcasses antideflagrants.


- En prevenció dels riscos d'inhalació de pols ambiental, les màquines-eina amb producció de pols
s'utilitzaran en via humida, per a evitar que es produeixin atmosferes nocives.


- Les eines accionades mitjançant compressor s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de
10m, per a evitar el risc per alt nivell acústic.


- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o
amb ventilació insuficient.


- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia.


- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina a utilitzar en aquesta obra es realitzaran
mitjançant regletes, estaran sempre protegides per la seva corresponent carcassa anti-contactes
elèctrics.


3. Proteccions personals


- Casc de polietilè.


- Roba de treball.


- Armilla reflexiva.


- Guants de seguretat.


- Guants de goma o P.V.C.


- Botes de goma o P.V.C.


- Botes de seguretat amb plantilles anti claus.


- Mandil, polaines i canelleres impermeables.


- Ulleres de seguretat anti projeccions.


- Ulleres de seguretat anti pols.


- Ulleres de seguretat anti impactes.


- Protectors auditius.


- Màscara filtrant.


- Màscara anti pols amb filtre mecànic específic recanviable.


Inclourem dins d'aquest apartat, i amb un estudi més específic la següent eina:


VIBRADOR:


1. Riscos més freqüents:


- Descàrrega elèctrica.


- Caigudes en altura


- Esquitxades de lletada en els ulls.


2. Normes bàsiques de seguretat:


- El vibrat es farà sempre des de posició estable.


- La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida si discorre per zones de pas.


3. Proteccions personals:


- Casc homologat.


- Botes de goma.


- Guants dielèctrics.
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- Ulleres per a protecció contra esquitxades.


4. Proteccions col·lectives:


- La maquinària estarà en perfecte estat d'ús.


EINES COL·LECTIVES:


1. Riscos més freqüents:


- Descàrregues elèctriques.


- Projeccions de partícules.


- Caigudes en altura.


- Ambients de sorolls.


- Generació de pols.


- Explosions i incendis.


- Talls en extremitats.


2. Normes bàsiques de seguretat:


- Totes les eines elèctriques tindran doble aïllament de seguretat.


- El personal que usi les eines coneixerà les instruccions d'ús.


- Les eines seran revisades periòdicament.


- Estaran apilades en el magatzem d'obra.


- La desconnexió no es farà amb una estirada brusca.


- No s'usarà una eina elèctrica sense endoll, si hi hagués necessitat d'emprar mànegues d'extensió
aquestes es faran de l'eina a l'endoll i mai al revés.


- Els treballs amb eines es realitzaran en posició estable.


3. Proteccions personals:


- Casc homologat de seguretat.


- Guants de cuir.


- Proteccions auditives i oculars.


- Cinturó de seguretat per a treballs en altura.


4. Proteccions col·lectives:


- Zones de treball netes i ordenades.


- Les mànegues d'alimentació a eines estaran en bon estat d'ús.


- Els buits estaran protegits amb baranes.


L) MITJANS AUXILIARS


1. Descripció dels mitjans auxiliars


- Bastides de cavallets: constituïts per un tauler horitzontal de 3 taulons, amb plataforma de 60cm
col·locats sobre 2 peus en forma de "V” invertida, sense lligat.


- Escales de mà: seran de 2 tipus, metàl·liques i de fusta, per a treballs en altures petites i de poc
temps, o per a accedir a algun lloc elevat sobre el nivell del sòl.


- Cistelles i plataformes: Cistelles elevadores i plataformes elevadores per a treballs en altura.


- Passarel·les i rampes.


2. Riscos més freqüents:


Bastides en general:


- Caigudes de materials o objectes.
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- Caigudes originades pel trencament dels cables.


- Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir de la bastida).


- Caigudes al buit.


- Caigudes al mateix nivell.


- Atrapament durant el muntatge.


- Contactes amb l'energia elèctrica.


- Enfonsament de la bastida.


- Cops per objectes o eines.


Bastides i cavallets:


- Bolcades per falta d'ancoratges o caigudes del personal a diferent nivell, per usar taulons com a
tauler horitzontal.


- Els derivats de l'ús de taulons i fusta de petita secció en mal estat, amplària insuficient de la
plataforma de treball, falta d'ancoratge o suport deficient dels elements que ho componen.


- Els inherents al treball que s'està realitzant.


Escales de mà:


- Caigudes a nivells inferiors, degudes a la mala col·locació d'aquestes, trencament d'alguns dels
esglaons, lliscaments de la base per excessiva inclinació o estar en el sòl mullat.


- Cops amb l'escala en manejar-la de forma incorrecta.


- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (entroncament d'escales, escales
curtes per a l'altura a salvar, etc.).


Passarel·les:


- Caigudes a diferent nivell.


- Caigudes al mateix nivell.


3. Proteccions col·lectives.


- Es delimitarà la zona de treball en les bastides penjades, evitant el pas del personal per sota
d'aquests, així com que aquest coincideixi amb zones d'apilament de materials.


- Es senyalitzarà la zona d'influència mentre durin les operacions de muntatge i desmuntatge de
les bastides.


- Xarxes.


- Cables.


5.3 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ


S’hauran de minimitzar els possibles riscos a tercers, mitjançant talls de les vies en les quals s'estigui
actuant, tancades totalment al tràfic de vehicles i tancaments de les rases amb la finalitat d'evitar entrada
de persones no autoritzades i caigudes a les rases obertes.


Així doncs, es prendran els mitjans oportuns per a procedir a la senyalització de totes les obres per a
poder minimitzar els riscos derivats de la poca probable intromissió de persones alienes a l'obra.


6 DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ A UTILITZAR A L’OBRA


6.1 CONDICIONS GENERALS


Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida,
útil sent retirades al seu termini. Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi una deterioració
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més ràpida d'una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, 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 va ser
concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i recanviat al moment.


Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament. L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si
mateix.


6.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS A UTILITZAR A L’OBRA


Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball sempre
que existeixi en el mercat. En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.


Abans de començar les obres, han de supervisar-se les peces i els elements de protecció individual o
col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d'utilització són òptimes. En cas
contrari es rebutjaran adquirint per part del contractista altres nous.


Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi una deterioració més ràpida d'una determinada
peça o equip, es reposarà aquesta, 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 va ser
concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i recanviat al moment.


- Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors que desenvolupin la seva activitat en l'obra i per
als visitants a aquesta.


- Guants d'ús general per a maneig de materials agressius mecànicament (càrregues i
descàrregues, manipulació de vorades, peces prefabricades i tubs, etc.).


- Guants de neoprè: per a la posada en obra de formigó, obres de ram de paleta, etc.


- Botes d'aigua: per a posada en obra de formigó i treballs en zona humida o mullada.


- Botes de seguretat: per als treballs de càrrega i descàrrega, maneig de materials, encofrats, tubs,
vorades, etc.


- Mono de treball o bussos: per a tots els treballadors.


- Impermeables i/o vestits d'aigua: per a casos de pluja o projecció d'aigua.


- Armilles reflectants: d'ús obligatori per a tots els treballadors que desenvolupin la seva activitat
en l'obra i per als visitants a aquesta.


- Ulleres anti pols: per a treballs de moviment de terres.


- Ulleres contra impactes: per a posada en obra de formigó i treballs on puguin projectar-se
partícules (ús de radial, de trepants, martells...)


- Màscares anti pols.


- Protectors acústics: per a treballadors amb martells pneumàtics, etc.


- Cinturó de seguretat: en general en aquells treballs d'altura que manquin de protecció
col·lectiva.


- Cinturó anti vibratori: per a treballadors amb martells pneumàtics i maquinistes.


- Eines dielèctriques: per a fer treballs en elements sota tensió.


6.3 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR A L’OBRA


De l’anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes específics que planteja la construcció de
l'obra, es preveu utilitzar les contingudes en el següent llistat:


- Tanques autònomes de limitació i protecció.
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- Topalls de lliscament de vehicles


- Baranes de seguretat


- Bragues de seguretat.


- Senyalització de tràfic.


- Passarel·les de seguretat sobre rases.


- Piques de terra associades a diferencials.


- Presa de terra normalitzada general de l'obra.


- Tanca metàl·lica per a tancament de seguretat de l'obra.


- Extintors.


7 OBLIGACIONS EMPRESARIALS QUE PER INCOMPLIMENT GENEREN RISCOS


Les obligacions de l'empresari són les següents:


- Notificació a l'Autoritat Laboral de l'Obertura del Centre de Treball (Art. 19, RD 1.627/97).


- Existència en el Centre de Treball del Llibre d'Incidències.


- Existència del Coordinador de l'Execució ( Art. 3.2., RD1.627 )


- Relació de la naturalesa dels agents físics, químics i biològics que presumiblement es prevegi
vagin a ser emprats, i les seves corresponents intensitats, concentracions o nivells de presència (Art. 4.7. i
Art. 41, Llei 31/95).


- Creació del Comitè de Seguretat i Salut, quan la plantilla superi els 50 treballadors ( Art. 38, Llei
31 / 95).


- Crear o contractar Serveis de Prevenció (Cap. IV, Llei 31 / 95 i Art. 12 i 16 del RD 39 / 97).


- Contractar una Auditoria (Cap. V, RD 39 / 97 ).


- Crear o contractar serveis de : informació, formació ( Art. 18 i 19, Llei 31 / 95 ) ; consulta i
participació dels treballadors en la prevenció (Cap. V, Llei 31 / 95 ) ; obertura de l'Arxiu Documental ( Art.
23 i 47.4, Llei 31 /95 ) ; control dels accidents de treball ( Art. 23.1, Llei 31 / 95 ) ; serveis de primers
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors en cas d'emergència ( Art. 20, Llei 31 / 95 ).


- Establir normes de règim interior (Art. 15.1.g, Llei 31 / 95 i Art. 1, RD 39 / 97).


- Organitzar els reconeixements mèdics ( Art. 22, Llei 31 / 95 ).


- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra
( Art. 9.f., RD 1.627 / 97 ).


- Crear o posseir en l'obra :


§ Cartell amb les dades d'Avís Previ ( Annex III, RD 1.627 / 97 ).


§ *Senales de seguretat ( prohibició, obligació, advertiment i salvament ).


§ Extintors.


§ Espais destinats a apilaments, amb delimitació dels dedicats a productes perillosos.


§ Informes dels fabricants, importadors o subministradors de les maquines, equips,
productes, matèries primeres, etc ( Art. 41, Llei 31 / 95 ).


- Preveure riscos que puguin originar incompliments.


- Mesures a adoptar que eliminin els riscos.
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8 CLIMATOLOGIA I ELS SEUS RISCOS


L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupa al terme municipal d’Alcanar, a Les
Terres de l’Ebre, on prevaleix el clima anomenat "mediterrani".


Les temperatures hivernals solen ser suaus i les estiuenques lleugerament elevades, però sempre sota
l’efecte beneficiós del mar.


Las precipitacions es reparteixen entre la tardor i la primavera. La humitat relativa mitja oscil·la entre el
70 y el 95 %.


9 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I DE BENESTAR


Es complirà el que es disposa en l'Annex IV del RD 1.627 / 97).


Es disposarà a obra una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat
i Salut en el Treball.


Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i
que sàrria repetit al cap d'1 any, si l'obra no ha conclòs abans.


S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la seva potabilitat.


Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran quant a elements, dimensions i característiques a
l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337
de l'Ordenança Laboral de la Construcció.


En compliment dels articles citats, l'obra disposarà de locals per a vestuari, serveis higiènics i menjador,
degudament equipats:


Vestuari amb taquilles individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. Serveis higiènics amb
calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa amb aigua calenta i freda per cada 10
treballadors i un W.C. per cada 25 treballadors com a mínim.


El menjador disposarà de taules, seients, piles, escalfa menjars, calefacció per a l'hivern i recipient per a
deixalles.


Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.


El Contractista en el Pla de Seguretat que elabori previ a l'inici dels treballs descriurà exactament com
solucionarà els aspectes relacionats amb la higiene dels treballadors, definint les instal·lacions que
disposarà a l’obra.


10 FORMACIÓ I INFORMACIÓ


La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball segur a
utilitzar, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra sense accidents.


El Contractista adjudicatari aquesta legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el
personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la
seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l'ús correcte de les
proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. El plec
de condicions tècniques i particulars dóna les pautes i criteris de formació, perquè el Contractista
adjudicatari, ho desenvolupi en el seu pla de seguretat i salut.
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11 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS


11.1 PRIMERS AUXILIS


Farmacioles


Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en les disposicions vigents en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.


Assistència a accidentats


S’haurà d’informar l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics (Serveis propis, Mútues
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de traslladar-se als accidentats per al seu ràpid i
efectiu tractament.


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


11.2 ACTUACIONS EN CAS D’ACCIDENTS


CONDICIONS GENERALS


L'accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les quals
destaquen les de difícil o nul control.


Per això, és possible que malgrat tot l'esforç desenvolupat i la nostra intenció preventiva, es produeixi
algun fracàs.


El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins del seu "pla de seguretat i salut" els següents
principis de socors:


1. L'accidentat és el primer. Se l’atendrà immediatament amb la finalitat d'evitar l'agreujament o
progressió de les lesions.


2. En cas de caiguda des d'altura o a diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, es suposarà
sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, s'extremessin les precaucions d'atenció
primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a l'arribada
de l'ambulància i de reanimació en el cas d'accident elèctric.


3. En cas de gravetat manifesta, s'evacués al ferit en llitera i ambulància; s'evitessin en la mesura
del possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització
dels transports particulars, per la qual cosa impliquen de risc i incomoditat per a l'accidentat.


4. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del "pla de seguretat i salut" que compongui, la
infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compte, per a garantir
l'atenció correcta als accidentats i el seu mes còmoda i segura evacuació d'aquesta obra.


5. El Contractista adjudicatari comuniqués, a través del "pla de seguretat i salut" que compongui, el
nom i direcció del centre assistencial mes pròxim, previst per a l'assistència sanitària dels accidentats,
segons sigui la seva organització. El nom i direcció del centre assistencial, que se subministra en aquest
estudi de seguretat i salut, ha d'entendre's com a provisional. Podrà ser canviat pel Contractista
adjudicatari.


6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a
2m, de distància, en el qual se subministri als treballadors i resta de persones participants en l'obra, la
informació necessària per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte etc.; la
realització material d'aquest rètol queda a la lliure disposició del Contractista adjudicatari.


El Contractista adjudicatari instal·lés el rètol precedent de forma obligatòria en els següents llocs de
l'obra: accés a l'obra en si; en l'oficina d'obra; en el vestuari endreço del personal; en el menjador i en
tamany full DIN-A4, a l'interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis.
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Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per a aconseguir l'eficàcia de l'assistència
sanitària en cas d'accident laboral.


ITINERARI MÉS ADIENT A SEGUIR DURANT LES POSSIBLES EVACUACIONS D’ACCIDENTATS


El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure en el seu pla de seguretat i salut, un itinerari
recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d'evitar errors en situacions límit que
poguessin agreujar les possibles lesions de l'accidentat.


COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL


El Contractista adjudicatari queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es recullen en el
quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a una millor anàlisi de la
prevenció decidida i la seva eficàcia:


El Contractista adjudicatari inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de
comunicació immediata dels accidents laborals:anàlisis de la prevención decidida y su eficacia:


ACCIDENTS DE TIPUS LLEU


· Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cadascun
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.


· Al Director d'Obra: de tots i de cadascun d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar
les correccions oportunes.


· A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.


ACCIDENTS DE TIPUS GREU


· Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cadascun
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.


· Al Director d'Obra: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.


· A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.


ACCIDENTS MORTALS


· Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir-se a l'aixecament del cadàver i a les recerques judicials.


· Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cadascun
d'ells, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.


· Al director d'Obra: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.


· A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.


ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL


Amb la finalitat d'informar l'obra de les seves obligacions administratives en cas d'accident laboral, el
Contractista adjudicatari queda obligat a recollir en el seu pla de seguretat i salut, una detallada relació
de les actuacions administratives a les quals està legalment obligat.
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12 PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I MESURES PREVENTIVES


12.1 GENERALITATS


Les proteccions col·lectives i individuals són les descrites en l'apartat número 6 del present Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.


Sabent el nombre de treballadors que seran necessaris per a l'execució de les diferents unitats d'obra, el
temps estimat de durada dels diferents treballs i les proteccions col·lectives i individuals necessàries per a
la prevenció dels riscos derivats de les unitats esmentades, es podrà estimar una valoració inicial de les
necessitats a cada moment de l'obra.


D'altra banda, i anteriorment a l'inici de les obres es realizaran les següents activitats:


- Disposar d'un organigrama funcional prevencionista a tots els nivells jeràrquics.


- Realitzar una informació prevencionista ( es realizarà igualment durant l'obra : a l'inici, i al llarg
de la mateixa)


- Realitzar una formació prevencionista (en els mateixos períodes que la informació).


- Creació o contractació dels Serveis de Prevenció.


- Reconeixements mèdics al personal ( a l'inici i final de l'obra ).


- Coordinació: crear-la i exercir-la ( a l'inici i durant l'obra ).


- Pla de Seguretat o planejament preventiu.


- Llibre d'Incidències.


- Revisió i / o actualització de l'Avaluació de Riscos i de la Planificació Preventiva (a l'inici i durant
l'obra).


- Creació de l'Arxiu Documental Prevencionista.


- Crear els Serveis de Primers Auxilis.


- Crear els Serveis contra incendis.


- Controlar els mitjans auxiliars (a l'inici i durant l'obra).


Dins del conjunt de l'empresa encarregada de l'execució de les obres han d'existir un conjunt de
persones, que dediquin una part o tot el seu temps a la prevenció dels riscos laborals. Aquestes persones
necessitessin una sèrie de materials per a exercir el seu treball i el conjunt de tots dos (persones i
materials) repercutiran en uns costos a l'obra.


En l'obra objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, l'organigrama de les persones dedicades
parcialment a l'organització o posada en practica de les mesures preventives dels riscos podria ser el
següent:


- Responsable de la Seguretat i Salut: Cap d'Obra.


- Equip de treballadors: Encarregat i 1 Oficial 1°.


Aquestes persones dedicaran un 5% de la seva jornada laboral en l'organització de la seguretat de l'obra,
disposant de les instal·lacions centrals de l'empresa encarregada de l'execució dels treballs. Aquest cost
queda inclòs en les Despeses Generals del Pressupost Total.


12.2 SERVEIS DE PREVENCIÓ


SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT


L'obra comptarà amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la prevenció de
riscos que puguin presentar-se i assessorar el Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així
mateix, investigarà les causes dels accidents ocorreguts per a evitar la seva repetició.


SERVEI MÈDIC
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L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat incloent un ATS amb
la dedicació necessària.


13 EVACUACIÓ / EMERGÈNCIES


En l'obra es col·locaran cartells, sobretot en les casetes del personal o en el lloc habilitat per a la sanitat i
higiene dels treballadors, indicant l'emplaçament del centre mèdic i d'urgències més pròxim per a
traslladar als accidentats. L'itinerari per a accedir, en el menor termini possible, al Centre Assistencial per
a accidents greus serà conegut per tot el personal present en l'obra.


També s'indicaran les adreces i telèfons de serveis d'ambulàncies, taxis, bombers, etc.


Totes aquestes adreces també les portaran les persones descrites en el punt 8 (cap d'obra, encarregat i 1
oficial 1°) en els vehicles que usin per al desplaçament per l'obra.


14 EL PLA DE SEGURETAT


14.1 CONDICIONS GENERALS


El pla de seguretat i salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint els següents requisits; si
incompleix algun d'ells, l'aprovació del pla de seguretat i salut no podrà ser atorgada:


1) Complirà les especificacions del Reial Decret 1.627/1.997 i concordants, confeccionant-lo abans
de la signatura de l'acta de replanteig, que s'entén com l'únic document que certifica el començament
real de l'obra. Sent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de la signatura de la citada acta,
pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra i que recollirà expressament, el
compliment de tal circumstància.


2) Respectarà escrupolosament el contingut de tots els documents integrants d'aquest estudi de
seguretat i salut, limitant-se a realitzar l'adaptació a la tecnologia de construcció que és pròpia del
Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que cregui oportú per a aconseguir el
compliment dels objectius continguts en aquest estudi de seguretat i salut. A més està obligat a
subministrar, els documents i definicions que en ell se li exigeixen, especialment el pla d'execució d'obra,
contenint de forma desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això, prendrà com a model de
mínims el pla d'execució d'obra que s'inclou en aquest estudi de seguretat i salut per a l'obra.


3) Reproduirà l'estructura d'aquest estudi de seguretat i salut, amb la finalitat que la seva anàlisi
pugui ser realitzada en el menor temps possible.


4) No contindrà croquis dels anomenats "fitxes de seguretat" de tipus genèric, de tipus publicitari,
de tipus humorístic o dels denominats de divulgació, excepte si els inclou en una separata formativa
informativa per als treballadors totalment separada del cos documental del pla de seguretat i salut. En
qualsevol cas, aquests croquis al·ludits, no tindran la categoria de plans de seguretat i en conseqüència,
mai s'acceptaran com a substitutius d'ells.


5) No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s'ajusti a l'especificat en els
apartats anteriors.


6) El Contractista adjudicatari estarà identificat en cada pàgina i en cada pla del pla de seguretat i
salut. Les pàgines estaran a més numerades unitàriament i en l'índex de cada document.


7) El nom de l'obra que prevé, apareixerà a l'encapçalament de cada pàgina i en el caixetí
identificatiu de cada plànol.


14.2 FUTURES REVISIONS DEL PLA DE SEGURETAT


Caldrà fer una revisió del pla de seguretat i salut cada vegada que es produeixin algun dels esdeveniments
que s'esmenten:
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· A l'inici de cada unitat d'obra a fi de comprovar si la unitat d'obra no sofreix variació a
com estava prevista en el projecte, o, les mesures preventives dissenyades.


· Quan es produeixi un dany per a la salut dels treballadors o quan en ocasió de la
vigilància de la salut apareguin indicis que les mesures preventives resulten
inadequades o insuficients.


· En l'ingrés en obra o elecció d'equips de treball qualsevol maquina, aparell, instrument
o instal·lació utilitzada en el treball), substàncies o preparats químics, i/o elecció del
condicionament de llocs de treball.


· Quan el resultat d'alguna avaluació el fes necessari, tant en relació amb les condicions
de treball com de les activitats dels treballadors en la prestació dels seus serveis, o, dels
mètodes de treball i de producció, per la qual cosa, a més de la revisió a l'inici de cada
unitat d'obra, es realitzés una altra a la meitat de la seva durada.


15 EL LLIBRE D’INCIDÈNCIES


El subministrarà a l'obra la Propietat o el col·legi oficial que visi l'estudi de seguretat i salut, tal com es
recull en el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en l'obres de construcció.


S'utilitzarà segons l'especificat en l'article 13 del citat Reial Decret 1.627/1.997.


El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aquesta legalment obligat a
conservar-lo en la seva poder i tenir-lo a la disposició de: el Director d'Obra; Encarregat de Seguretat;
Comitè de seguretat i salut; Inspecció de Treball i Tècnics i Organismes de prevenció de riscos laborals de
les Comunitats Autònomes.


16 EL LLIBRE D’ORDRES


Les ordres corrents de seguretat i salut, de solució immediata i simple, les plasmarà el Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, mitjançant la utilització del "Llibre d'Ordres i
Assistències" de l'obra; les ordres les donarà posant data i hora de l'ordre seguida de la data i hora en les
quals comprova l'execució correcta d'aquestes. Les anotacions així exposades, tenen rang d'ordres o
comentaris necessaris d'execució d'obra i en conseqüència, hauran de ser complertes pel Contractista
adjudicatari i per la resta d'empreses i treballadors autònoms presents en l'obra.


17 INCENDIS


Es complirà el que es disposa en el punt 5 de l'Annex IV del Reial decret 1.627 / 97, referent a la detecció i
lluita contra incendis.


En els emmagatzematges d'obra, per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen
emmagatzemar en recintes separats els materials que han d'utilitzar-se en oficis diferents. Aquest principi
bàsic és favorable a la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials combustibles,
els uns dels altres, i 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 s'instal·larà presa de terra. Totes les deixalles, encenalls i
desaprofitaments que es produeixin pel treball han de ser apartats amb regularitat, deixant nets
diàriament els voltants de les màquines.


Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb una bona ventilació, fora de la
influència d'espurnes i fonts d'ignició. Es preveuran les conseqüències de possibles vessaments durant
l'operació, tenint a l'abast terra o sorra per a xopar el sòl. D'altra banda, la prohibició de fumar o
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encendre algun tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. Quan
s'omplin dipòsits, o transvasin líquids combustibles es paressin els motors accionats pel combustible que
s'està transvasant.


En les situacions descrites anteriorment i en aquelles altres en què es manipuli una font d'ignició, han de
col·locar-se extintors la càrrega dels quals i capacitat estiguin d'acord amb la naturalesa del material
combustible i amb el volum d'aquest, així com sorra i terra amb l'eina pròpia per a estendre-la.


Els extintors s’hauran d’instal·lar en les instal·lacions previstes per als treballadors, així com en aquells
vehicles que ho requereixin. Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les condicions
específicament senyalades en la Normativa vigent, i molt especialment en el CTE-DB-SI.


Els vigilants de l'obra seran informats dels punts i zones que puguin revestir perill d'incendi en l'obra, i de
les mesures de protecció existents en aquesta, perquè puguin eventualment fer ús d'elles, així com la
possibilitat de donar l'avís corresponent als serveis públics d'extinció d'incendis.
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1 OBJECTE


La redacció del present annex té com objecte l’avaluació i gestió dels residus generats a l’obra de
referència.


2 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE


Al present Projecte li és d’aplicació el Reial Decret 105/2008, segons l’art. 3.1., per produir-se residus que
compleixen la definició de «Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d’abril: ”...que
generalment, no és perillós, no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de forma que
pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el
contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en
particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies”.
Segons l’art. 4.1., de la Llei 10/2000, és residu qualsevol substancia u objecte del qual el seu posseïdor es
desprengui o del que es tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s, pertanyent a alguna de las
categories que s’incloïen en l’annex 1 de la Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus. En tot cas tindran
aquesta consideració els que figuren en el Catàleg Europeu de Residus (CER).
Als residus que es generen en obres de construcció o demolició i estiguen regulades per legislació
específica sobre residus, quan estiguen mesclats amb altres residus de construcció i demolició, els és
d’aplicació el R.D. 105/2008 en aquells aspectes no contemplats en la seva legislació particular.
El present Estudi de gestió de residus, es redacta per la imposició donada en l’art. 4.1. a), del R. D.
105/2008, sobre les “Obligacions del productor de residus de construcció i demolició”, que haurà
d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició.


3 IDENTIFICACIÓ D’AGENTS INTERVINENTS


Els agents intervinents en la gestió dels residus del projecte constructiu que ens ocupa són:


· Productor de Residus.


· Posseïdor de Residus.


· Gestor de Residus.


3.1 PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR)


El Promotor és el productor de residus, per ser la persona física o jurídica titular de la llicència urbanística
de l’obra de construcció o demolició, o de ser la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de
l’obra de construcció o demolició. També per ser la persona física o jurídica que efectuï operacions de
tractament, de mescla o d’altre tipus, que ocasionen un canvi a la natura o composició dels residus.
Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició
realment produïts en les seves obres han sigut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una
instal·lació de valorització o d’eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, i en
particular, en l’estudi de gestió de residus de l’obra o en les seves modificacions.


3.2 POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONTRACTISTA)


El contractista principal es el posseïdor de residus, per ser la persona física o jurídica que té en el seu
poder els residus de construcció i demolició i que no ostenta la condició de gestor de residus. Tenen la
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, tals
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. No tindran la consideració de
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posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors por compte propi.
A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflexi com durà a terme les
obligacions que l’incumbeixen en relació amb els residus de construcció i demolició que es produeixin a
l’obra, en particular les recollides en el present Estudi de gestió de residus.
El pla, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels
documents contractuals de l’obra.
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per sí mateix, estarà
obligat a entregar-los a un Gestor de Residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col·laboració per a la seua gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.
L’entrega dels residus de construcció i demolició a un Gestor de Residus per part del posseïdor haurà de
constar en document fefaent, en el que figuri, al menys, la identificació del posseïdor i del productor,
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o
en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats
d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma
que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí.
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l’establert en l‘article 33 de la Llei 10/1998, de
21 d’abril.
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i seguritat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
La separació en fraccions les durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i
demolició dins de l’obra en que es produeixin.
Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un Gestor de Residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa de que aquest ha complit, en el seu nom,
l’obligació recollida en el present apartat.
L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, l’Entitat de Residus de la
Conselleria de Medi Ambient de Catalunya, en que s’ubiqui l’obra, de forma excepcional, i sempre que la
separació dels residus no sigui especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les
anteriors fraccions.
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a entregar al productor els certificats i demés documentació acreditativa de la gestió dels residus
a que es faci referència en l’apartat 3, del R. D. 105/2008, la documentació corresponent a cada any
natural durant els cinc anys següents.


3.3 GESTOR DE RESIDUS


El Gestor de Residus serà la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions
que composen la recollida, l’emmagatzematge, el transport, la valorització i l’eliminació dels residus,
inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la dels abocadors, desprès del tancament, així com la seva
restauració ambiental (Gestió), sigui o no el productor dels mateixos.
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició
complirà amb les següents obligacions:
a). En el supòsit d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, portar un
registre en el que, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres
cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i
de l’obra de on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode
de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus
resultants de l’activitat.
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b). Posar a disposició de les administracions públiques competents la informació continguda en el registre
mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de romandre disponible durant
els cinc anys següents.
c). Estendre, al posseïdor o al gestor que li entregui residus de construcció i demolició, els certificats
acreditatius de la gestió de els residus rebuts, especificant el productor i, en el seu cas, el número de
llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que porti a terme una operació
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà a més de transmetre al
posseïdor o al gestor que li va entregar els residus, els certificats de l’operació de valorització o
d’eliminació subsegüent a que fossin destinats els residus.
d). En el supòsit de que no disposi d’autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament,
es detectaran i es separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de
residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb
residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les
responsabilitats en que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que
hagi enviat aquests residus a la instal·lació.
Les activitats de gestió de residus perillosos quedaran subjectes a la corresponent autorització de la
Conselleria competent en Medi Ambient i es regiran per la normativa bàsica estatal.


4 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA


Es procedeix a practicar una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels
residus de construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
No es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1m³ d’aportació i no siguin
considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.
A continuació es marca mitjançant una casella violeta, per a cada tipus de residus de construcció i
demolició (RCD) que s’identifiqui a l’obra dels residus a generar. La codificació es realitza d’acord a la
Llista Europea de Residus, o les seues modificacions posteriors, en funció de les Categories de Nivells I, II;
entenent aquests nivells com:


Ø Residus de construcció i demolició de Nivell I: Residus generats pel desenvolupament de les obres
d’infraestructura de àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació
urbanística o plans de desenvolupament de caràcter regional, sent resultat dels excedents d’excavació
dels moviments de terra generats en el transcurs de dites obres. Es tracta, per tant, de les terres i
materials petris, no contaminats, procedents d’obres d’excavació.


Ø Residus de construcció i demolició de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies
del sector de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliaria i d’implantació de serveis
(abastiment i sanejament, telecomunicacions, subministrament elèctric, gasificació i altres).
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DESCRIPCIÓ SEGONS PUNT 17 DE L’ANNEX II DE L’ORDRE MAM/304/2002 (CODIS LER)


A.1.: RCDs Nivell I


1. Terres i petris de l’excavació
Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17 05 03 17 05 04
Llots de drenatge diferents als especificats en el codi 17 05 05 17 05 06


A.2.: RCDs Nivell II


RCD: Naturalesa no pètria


1. Asfalt
Mescles Bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 17 03 02 √


2. Fusta
Fusta 17 02 01


3. Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó 17 04 01
Alumini 17 04 02
Plom 17 04 03
Zinc 17 04 04
Ferro i Acer 17 04 05
Estany 17 04 06
Metalls Mesclats 17 04 07
Cablejats diferents als especificats en el codi 17 04 10 17 04 11


4. Paper
Paper 20 01 01


5. Plàstic
Plàstic 17 02 03


6. Vidre
Vidre 17 02 02


7. Guix
Materials de Construcció a partir de guix distints dels 17 08 01 17 08 02


RCD: Naturalesa pètria


1. Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades distintes dels mencionats en el codi 01 04 07 01 04 08
Residus de sorra i argila 01 04 09


2. Formigó
Formigó 17 01 01
Mescla de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics distints del codi 17 01 06 17 01 07


3. Rajoles, taulells i altres ceràmics
Rajoles 17 01 02
Teules i Materials Ceràmics 17 01 03
Mescla de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics distinta del codi 17 01 06 17 01 07


4. Pedra
RCDs mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03 17 09 04


RCD: Potencialment perillosos i altres


1.Escombraries
Residus biodegradables 20 02 01
Mescles de residus municipals 20 03 01
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2. Potencialment perillosos i altres
Mescla de formigó, rajoles, teules i mat. ceràmics amb substàncies perilloses (SP’s) 17 01 06
Fusta, vidre o plàstic amb substancies perilloses o contaminades per elles 17 02 04
Mescles Bituminoses que contenen quitrà d’hulla 17 03 01
Quitrà d’hulla i productes alquitranats 17 03 03
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 17 04 09
Cables que contenen Hidrocarburs,quitrà d’hulla i altres SP’s 17 04 10
Materials d’aïllament que contenen Amiant 17 06 01
Altres materials d’aïllament que contenen substàncies perilloses 17 06 03
Materials de construcció que contenen Amiant 17 06 05
Materials de Construcció a partir de Guix contaminats amb SP’s 17 08 01
Residus de construcció i demolició que contenen Mercuri 17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen PCB’s 17 09 02
Altres residus de construcció i demolició que contenen SP’s 17 09 03
Materials d’aïllament distints dels 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
Terres i pedres que contenen substàncies perilloses 17 05 03
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 17 05 05
Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses 17 05 07
Absorbents contaminats (draps…) 15 02 02
Olis usats (minerals no clorats de motor...) 13 02 05
Filtres d’oli 16 01 07
Tubs fluorescents 20 01 21
Piles alcalines i salines 16 06 04
Piles botó 16 06 03
Envasos buits de metall contaminats 15 01 10
Envasos buits de plàstic contaminats 15 01 10
Sobrants de pintura 08 01 11
Sobrants de dissolvents no halogenats 14 06 03
Sobrants de vernissos 08 01 11
Sobrants de desencofrants 07 07 01
Aerosols buits 15 01 11
Bateries de plom 16 06 01
Hidrocarburs amb aigua 13 07 03
RCDs mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03 17 09 04


No caldrà estimar la quantitat de residu que es generarà durant la construcció, ja que el volum i/o pes de residus es
poden quantificar amb prou exactitud amb els amidaments de projecte.


t D (t/m3) V (m3)


Tones de residu
Densitat tipus


entre 1,50 y 0,50
Volum residus


(t/ D)


0 0
0 1.50 0


0 1.00 0


0 0.50 0


A.1.: RCDs Nivell I


1. Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03


Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07
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t D (t/m3) V (m3)


Tones de residu
Densitat tipus


entre 1,50 y 0,50
Volum residus


(t/ D)


    0    0
    0      0


0 1,5    0
0 0
0 1,5 0
0 0
0 1,5 0
0 1,5 0
0 1,5 0
0 1,5 0


  0 1,5   0
0 1,5 0
0 1,5 0
0 1,5 0
0 0
0 0,75 0


  0    0
  0 0,75    0


0 0
0 1 0
0 0
0 1 0


RCD: Naturalesa no pètria


Coure, bronze, llautó


4. Paper
Paper


Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls Mesclats


A.2.: RCDs Nivell II


1. Asfalt
Mescles Bituminoses diferents a les del codi 17 03 01
2. Fusta
Fusta
3. Metalls (incloses els seus aliatges)


Materials de Construcció a partir de Guix diferents dels 17 08 01


Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10


5. Plàstic
Plàstic
6. Vidre
Vidre
7. Guix


t D (t/m3) V (m3)


Tones de residu
Densitat tipus


entre 1,50 y 0,50
Volum residus    (t


/ D)


48,00 32,00


0 0
0 1,5 0
0 1,5 0


     0      0
0 1,5 0


     0 1,5      0
0 0
0 1,25 0
0 1,25 0
0 1,25 0
0 0
0 1,5 0


2. Formigó
Formigó
Mescla de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics
3. Rajoles, manises i altres ceràmics


A.2.: RCDs Nivell II
RCD: Naturalesa pètria


1. Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades
Residus de sorra i argila


Rajoles
Teules i Materials Ceràmics
Mescla de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics
4. Pedra
RCDs barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 y 03
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t D (t/m3) V (m3)


Tones de residu
Densitat tipus


entre 1,50 y 0,50
Volum residus    (t


/ D)


0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,75 0,00
0.00 0,8 0.00


0 0.00


0 0,6 0
0 0,7 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 1.20 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,7 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,7 0
0 0,7 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0
0 0,6 0


     0      0


RCD: Potencialment perillosos i altres


1.Escombraries
Residus biodegradables
Mescles de residus municipals
2. Potencialment perillosos i altres


Mescla de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics amb
substàncies perilloses (SP’s)


0 0,6 0


Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per
elles


0 0,6 0


Materials d'aïllament diferents dels 17 06 01 y 17 06 03


Mescles Bituminoses que contenen quitrà d'hulla
Quitrà d'hulla i productes alquitranats
Residus Metàl·lics contaminats amb substancies perilloses
Cables que contenen Hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP’s
Materials d'Aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant
Materials de Construcció a partir de Guix contaminat con SP’s
Residus de construcció i demolició que contenen Mercuri
Residus de construcció i demolició que contenen PCB’s
Altres residus de construcció i demolició que contenen SP’s


Envasos buits de plàstic contaminats


Terres i pedres que contenen substàncies perilloses
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
Absorbents contaminats (draps…)
Olis gastats(minerals no clorats de motor.)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall contaminats


Hidrocarburs  amb aigua
RCDs mesclats diferents dels codis 17 09 01, 02 y 03


TOTALS:


Sobrants de pintura
Sobrants de dissolvents no halogenats
Sobrants de vernissos
Sobrants de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
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5 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA


En el present punt es justificaran les mesures en matèria de prevenció en la generació de Residus de
Construcció i Demolició. A més, durant la fase de projecte de l’obra s’ha tingut en compte les alternatives
de disseny i constructives que generen menys residus tant en fase de construcció como en fase
d’explotació, i aquelles que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de
la seva vida útil.
Els RCDs pertanyents a la família de “Terres i Petris de l’Excavació”, s’ajustaran a les dimensions
específiques del Projecte.
Respecte dels RCD de “Naturalesa No Pètria”, s’adequaran a les característiques qualitatives i
quantitatives, així com les funcionals dels mateixos.
Respecte als productes derivats de la Fusta, aquesta es replantejarà junt amb l’oficial de fusteria amb la
finalitat d’utilitzar el menor número de peces i es pugui economitzar en la manera de lo possible el seu
consum.
Respecte als Elements Metàl·lics, inclosos els seus aliatges, es demanaran els mínims i necessaris a fi de
procedir a l’execució dels treballs on s’hagin d’utilitzar.


· El Coure, Bronze i Llautó s’aportaran a l’obra, en cas de ser requerits, en les condicions previstes al seu
envasat, amb el número just segons la dimensió determinada en Projecte i seguint la planificació
corresponent per tal d’evitar retalls i elements sobrants.


· Respecte a l’ús de l’Alumini, Ferro i l’Acer s’exigirà que s’aportin totes les seccions i dimensions fixes del
taller, no produint-se treballs dins de l’obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.


· El Zinc, Estany i Metalls Mesclats també s’aportaran a obra en les condicions previstes al seu envasat,
segons la dimensió determinada en Projecte i seguint abans de la seva col·locació, la planificació
corresponent per tal d’evitar retalls i elements sobrants.


En quant als RCD de Naturalesa Pètria, s’evitarà la generació dels mateixos com sobrants de producció en
el procés de fabricació, tornant, tant com es pugui, al subministrador les parts del material que no
s’anessin a col·locar.


· Els Residus de Grava, i Roques Triturades així como els Residus de Sorra i Argila, s’intenten reduir per tal
d’economitzar la forma de la seva col·locació i execució. Si es pot, els sobrants inerts es reutilitzaran en
altres zones de l’obra.


· L’aport de Formigó, s’intentarà, en la mesura de lo possible, que la major quantitat sigui fabricat en
Central. El Fabricat “in situ”, haurà de justificar-se a la D.O., qui controlarà les capacitats de fabricació. Les
comandes a la Central s’avançaran sempre, tant per “defecte” que per “excés”. Si existeix en algun
moment sobrant s’haurà d’utilitzar en zones de l’obra que es deixi per a aquests casos, per exemple en
realització de voreres, etc.


· Les restes de Rajoles, Teules i Materials Ceràmics, hauran de netejar-se de les parts d’aglomerants i
aquestes restes se reutilitzaran per al posterior reciclat. S’aportaran també a l’obra en les condiciones
previstes al seu envasat, segons la dimensió determinada en Projecte i seguint abans de la seva
col·locació, la planificació corresponent per tal d’evitar retalls i elements sobrants.


6 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS QUE ES
GENERIN A L’OBRA


El desenvolupament d’activitats de valorització de Residus de Construcció i Demolició requerirà
autorització prèvia de l’Entitat de Residus de Catalunya.
L’autorització podrà ser atorgada per a una o varies de las operacions que s’hagin de realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l’activitat.
S’atorgarà per un plaç de temps determinat i podrà ser renovat per a períodes successius.
L’autorització tan sols es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que s’hagi de desenvolupar
l’activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i de que a més
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estigui prevista l’adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d’una operació de valorització de residus de construcció i
demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a que es destinin.
La legislació de les comunitats autònomes podrà eximir de l’autorització administrativa regulada en els
apartats 1-3 del article 8, del R. D. 105/2008 (Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició),
als posseïdors que s’ocupen de la valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la
mateixa obra en que s’han produït, fixant els tipus i quantitats de residus i les condicions en les que
l’activitat pot quedar dispensada de l’autorització.
D’acord amb la normativa de la Unió Europea, reglamentàriament s’establiran els criteris tècnics per a la
construcció i explotació de cada classe d’abocador, així com el procediment d’admissió de residus en els
mateixos. A aquests efectes, hauran de distingir-se les següents classes d’abocadors:


v  Abocador per a residus perillosos.


v  Abocador per a residus no perillosos.


v  Abocador per a residus inerts.


Queda prohibit l’abandó, abocament o eliminació incontrolada de residus a tot el territori de Catalunya,
així com tota mescla o dilució dels mateixos que dificulti la seua gestió.
Els residus poden ser gestionats pels productors o posseïdors en els propis centres que es generen o en
plantes externes, quedant sotmesos al règim d’intervenció administrativa establerta a la Llei 10/2000, en
funció de la categoria del residu de que es tracti. Podem distingir entre les següents operacions:


OPERACIONS “IN SITU”


Es tracta d’operacions de demolició/desmuntatge, separació i recollida selectiva dels residus en el mateix
lloc on es produeixen.
Es tracta de disposar els residus de naturalesa homogènia, classificats per la seva naturalesa (formigons,
metalls, pedra,…) de manera que facilitin els processos de valorització o tractament especial.
Són especialment útils quan s’han de separar residus potencialment perillosos.


VALORITZACIÓ


Es tracta de la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials continguts en els residus,
incloent la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb aprofitament energètic.
Aquesta operació evita la necessitat de portar els residus a un abocador controlat. S’ha de buscar una
màxima valorització per a reduir tant com sigui possible l’impacte mediambiental.


DEPOSICIÓ DELS RESIDUS


Els residus no valoritzables son, en general, dipositats en abocadors. En algunes ocasions ens trobem amb
residus de naturalesa tòxica o contaminant, i que resulten potencialment perillosos; d’aquí la importància
de disposar els residus de tal forma que no puguin causar danys a les persones ni a la natura i que no es
converteixin en elements perjudicials per al paisatge.
Si els residus no son valoritzables i estan formats per materials inerts, s’han de dipositar en un abocador
controlat de manera que no alterin el paisatge. Si es tracta de residus perillosos, han de ser dipositats en
un abocador específic, i en alguns casos sotmesos prèviament a tractament especial per a que no siguin
una amenaça per al medi.


REUTILITZACIÓ


Es tracta de la recuperació d’elements constructius complets amb les mínimes transformacions possibles.
La reutilització aporta avantatges mediambientals i econòmics. Els elements constructius que poden ser
regenerats o reutilitzats directament posseeixen un valor econòmic mes alt. La reutilització es la millor
manera de minimitzar els residus originats, sent menys costosa i complexa que el reciclatge.


RECICLATGE


Es tracta de la recuperació d’alguns materials que formen part dels residus, sotmesos a un procés de
transformació per a la conformació de nous productes.
Segons la naturalesa dels materials que composen els residus de construcció i demolició, es determinen
les seues possibilitats de reciclatge. Els residus petris (formigons i obres de fàbrica principalment) es
poden tornar a introduir a obra com granulats, després d’un procés d’esmicolament i cribatge. Els residus
nets de formigó gràcies a les seves característiques físiques tenen més aplicacions que les runes del ram
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de paleta.


TRACTAMENT ESPECIAL


Es tracta de la recuperació dels residus de construcció i demolició potencialment perillosos susceptibles
de contenir substàncies contaminants o tòxiques per tal d’aïllar-les i facilitar el tractament específic o la
deposició controlada.
Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta de residus per a facilitar el
tractament específic o la deposició controlada a que han de ser sotmesos.
Es necessari preveure el desmuntatge selectiu, la separació prèvia a l’obra i la recollida selectiva dels
elements que contenen materials perillosos.


ABOCADORS


Els residus que s’hagin de dipositar en un abocador, independentment de la seva classe, hauran de
complir amb els criteris d’ admissió que es desenvolupen reglamentàriament.
Els abocadors de residus perillosos podran acollir solament aquells residus perillosos que compleixin amb
els requisits que es fixaran reglamentàriament de conformitat amb l’annex II de la Directiva 1999/31/CE,
de 26 de abril, del Consell de la Unió Europea.
Els abocadors de residus no perillosos podran acollir:


- Els Residus urbans o municipals.
- Els Residus no perillosos de qualsevol altre origen que compleixin els criteris d’admissió de


residus en abocadors per a residus no perillosos que s’establiran reglamentàriament de
conformitat amb l’ annex II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consell de la Unión
Europea.


- Els Residus no reactius perillosos, estables (per exemple solidificats o vitrificats), en els que el seu
comportament de lixiviació sigui equivalent al dels residus no perillosos esmentats en l’apartat
anterior i que compleixin amb els pertinents criteris d’admissió que s’estableixin a l’efecte. Dits
residus perillosos no es dipositaran en compartiments destinats a residus no perillosos
biodegradables.


Els abocadors de residus inerts sòls podran acollir residus inerts.
Queda prohibida la dilució o mescla de residus únicament per a complir els criteris d’admissió dels
residus, ni abans ni durant de les operacions d’abocament.


7 MESURES PROPOSADES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA


Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma
individualitzada per a cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de
l’obra superi les següents quantitats:


© Formigó: 80,00 tones.


© Rajoles, teules, ceràmics:  40,00 tones.


© Metall: 2,00 tones.


© Fusta: 1,00 tones.


© Vidre: 1,00 tones.


© Plàstic: 0,50 tones.


© Paper i cartró: 0,50 tones.


La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
demolició dins de l’obra en que es produeixin.
Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar la separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra.
En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtindre del gestor de la instal·lació documentació acreditativa
de que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.
L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en que s’ubiqui l’obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no sigui especificada i pressupostada en el projecte
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d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l’obligació de separació
d’alguna o de totes les anteriors fraccions.
Respecte a les mesures de separació o segregació "in situ" previstes dins dels conceptes de la classificació
pròpia dels RCDs de l’obra com la seua selecció, s’hauran de dur a terme a l’obra:


- Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos.
- Enderrocament íntegre o recollida d’escombraries en obra nova “tot mesclat”, i posterior


tractament en planta.


8 PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS


Les determinacions particulars a incloure al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra, es descriuen a continuació:
² Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments,


estructures auxiliars, etc., i per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com
a edificacions contigües.


² Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminants i/o perillosos tan
aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos.


² El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m3, o bé en
contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les Ordenances
municipals. Dit dipòsit en aplecs, també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats
de la resta de residus.


² El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla...), que es realitzi en
contenidors o en aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’un mode
adequat.


² El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor de residus adoptarà les mesures
necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats
o coberts, al menys, fora de l’horari de treball per aquest motiu.


² A l’equip d’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i els procediments de separació
que es dedicaran a cada tipus de RCD.


² S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (Ordenances, condicionaments de la llicència
d’obres), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició. En aquest darrer cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar
una avaluació econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació. També caldrà
considerar les possibilitats reals de dur-les a terme: que l’obra o construcció ho permetin i que es
disposi de plantes de reciclatge/gestores adequades. La D.O. serà la responsable última de la
decisió a prendre i de la seva justificació davant les autoritats pertinents.


² S’haurà d’assegurar durant la contractació de la gestió dels RCDs, que el destí final (Planta de
Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta…) són centres
amb l’autorització de l’Administració, així mateix, s’haurà de contractar només a transportistes o
gestors autoritzats per l’Administració que estiguin inscrits en els registres corresponents. A més,
es realitzarà un estricte control documental, de mode que els transportistes i gestors de RCDs
hauran d’aportar els vals de cada retirada i entrega en destí final. Per a aquells RCDs (terres,
petris…) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s’haurà d’aportar
evidència documental del destí final.


² La gestió (tant documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin a una obra de
demolició o es generin a una obra de nova planta es regirà conforme a la legislació nacional vigent
(Llei 10/1998, Real Decret 833/88, R.D. 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació
autonòmica i els requisits de las Ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà
generats a les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques…), seran gestionats
d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipals.
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² Per al cas de residus amb amiant, es seguirà l’establert per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer,
per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus. Annex II. Llista de Residus. Punt 17 06 05* (6). En qualsevol cas, sempre es compliran els
preceptes dictats pel Real Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la
contaminació del medi ambient produïda per amiant. Art. 7, així com la legislació laboral
d’aplicació.


² Les restes de rentat de canaletes/cisternes de formigó, seran tractats com residus d’escombraries.
² S’evitarà en tot moment la contaminació con productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de


fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o contenidors
d’escombraries amb components perillosos.


² Les terres superficials que puguin tindre un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls
degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en cavallons d’altura
no superior a 2m. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres
materials.


9 VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS


La valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, s’atindrà a la
diferent tipologia dels RCDs, definits anteriorment.
Com no hi ha excedents de material a gestionar fora de l’obra, el seu cost serà nul.


10 UBICACIÓ D’ABOCADORS


En qualsevol cas, si un cop executada l’obra apareixen residus no previstos en aquest projecte, caldrà
transportar-los a abocadors autoritzats per la Generalitat.
En el cas de la obra que ens ocupa i segons el tipus de residu, es consideren els abocadors autoritzats més
propers:
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1 OBJECTE


En el present document es realitza la relació valorada dels assajos a efectuar per a assegurar la qualitat de
les obres projectades.


2 NORMATIVA APLICADA


Per a la redacció del present annex s'han tingut en compte els decrets i Normes actualment vigents, tant
els citats directament a continuació, com als que remeten els de superior rang i quantes recomanacions o
especificacions contribueixin a millorar l'eficàcia del control i abast de les actuacions projectades.


· RC-16 Instrucció per a la Recepció de ciments. Ministeri de Foment, 2016.
· EHE-08 Instrucció de Formigó Estructural, Ministeri de Foment 2008.
· RB-90 Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó


en les obres de construcció. MOPU, 1990.
· PG-3 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts.


MOPU, 1975 i modificacions posteriors.
· Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció General de


carreteres, MOPU, 1987.
· Prescripcions tècniques espanyoles sobre materials per a la seua utilització en terraplens.


MOPU, 1989.
· RL-88 Plec General de condicions per a la recepció de rajoles ceràmiques en les obres


de construcció. MOPU, 1988.


I com a referència de tipus més general per a casos no coberts en les anteriors, s'utilitzaran les
normatives següents:


· UNE Normes emeses o citades expressament en decrets o Normes (O.C.) "Obligat
compliment", tant de metodologia com especificatòries.


· NAS Normes per a la Redacció i Projecte d'Abastiment d'Aigua i Sanejament de Poblacions
(desembre 1 977).


· NLT Normes del Centre d'Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX) abans "Laboratori del
Transport i Mecànica del Sòl".


· MELC Normes del laboratori central d'estructures i materials.
· PTH Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó.


3 ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA


Basant-se en la normativa vigent, i a les indicacions rebudes pels tècnics municipals, s'estableixen els
criteris i freqüència de presa de mostres i execució d'assajos.
El document consta dels apartats següents:


· Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels mateixos.
· Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions


marcades per la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté el
nombre d'assajos a realitzar per a cada una d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant
diferents fonts: Base de Dades de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional de
Laboratoris Acreditats.


Com resultat s'obté la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, s'establirà
un Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres establides per la Direcció
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d'Obra i del pressupost disponible. Aquest Pla de Control de Qualitat serà realitzat i controlat per una
Assistència Tècnica externa prestada per un laboratori homologat a aquest efecte. La selecció del mateix
es realitzarà d'acord amb les condicions establertes en el PPTP que acompanya aquest Projecte.


4 RELACIÓ D’ASSAJOS MÍNIMS A REALITZAR


5 PRESSUPOST ESTIMAT


L'import d'execució material dels assajos a realitzar per al control de l'execució de les unitats d'obra del
present projecte, segons la relació del punt anterior és de DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS.


El valor límit de l’1% del pressupost general dels treballs, segons consta al Document 2. Pressupost, és de
307’39€, quedant, per tant cobert el mínim d’assajos.


6 CONCLUSIÓ


Prèviament a l'inici de l'obres, el Contractista entregarà a la Direcció d'Obra, el Pla d'Assajos previst que
haurà de ser aprovat per aquesta.


A més d'aquest Pla, el director d'Obra podrà exigir del Contractista tots els assajos que estimi convenients
per a assegurar la qualitat en les unitats d'obra executades.


Els resultats obtinguts d'aquests assajos serviran de base per a l'acceptació de les distintes unitats d'obra.
Serà per compte de l'adjudicatari el Control de Qualitat fins a un 1% del pressupost d'adjudicació, llevat
que figuri una partida específica per al mateix en el Pressupost del Projecte, cas en què el pagament
s'efectuarà d'acord amb les indicacions de l'annex del mateix nom que s'adjuntarà a la Memòria del
Projecte i que tindrà el caràcter de document contractual.


DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT  Nº PREU IMPORT


UNE EN 12697-39 Contingut de lligant per ignició 250.00 2 1,000 Tm 1 70.75 € 70.75 €
NLT 165/90 Granulometria dels àrids extrets 250.00 2 1,000 Tm 1 27.00 € 27.00 €
NLT 159/00 Marshall (sèrie de 3 probetes, estabilitat, deformació) 250.00 2 1,000 Tm 1 102.17 € 102.17 €
NLT 167/96 Densidad relativa dels àrids en oli de parafina 250.00 1 1,000 Tm 1 46.25 € 46.25 €


246.17 €


SOBRE MESCLA BITUMINOSA


PRESA DE MOSTRES


FREQÜÈNCIA
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1 OBJECTE


En aquest document s'especifiquen les característiques de la xarxa d'abastiment d'aigua, tant en el seu
aspecte de disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels tubs i demés elements que
composen la xarxa.


2 CRITERIS DE DISSENY


2.1 TIPUS DE CONDUCCIONS


El primer aspecte a considerar en el disseny de la xarxa, serà el tipus de conducció emprat. A tal fi es
reprodueix a continuació els diferents models de conducció i els criteris de selecció que s'ha tingut en
compte en el present projecte. La següent taula reflecteix l'esmentat en el present paràgraf.


CARACTERÍSTIQUES CONDUCCIONS


TIPUS DE CONDUCCIÓ
Amiant-ciment (FC)
Policlorur de vinil (PVC)
Polietilè Alta Densitat (PEAD)
Foneria dúctil (FD)
Xapa d'acer


Formigó
Fibra de vidre (PRFV)
Polietilè (PEAD)
Altres


CRITERIS DE SELECCIÓ


Segons diàmetre Segons pressió servei
Ø 25 - 32 -40 PE 0 a 10 Atm. FC - PVC - PE


Ø 50 - 63 - 90 - 110 - 125 PEAD - PVC - FD 10 a 20 Atm.. FC - FD – PRFV - PEAD


En base a l'establert en la taula precedent i als diàmetres utilitzats i a les pressions de servei, s'utilitzarà
en tota la xarxa el tub de:


TIPUS DE TUB: PEAD 16 Bar
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A continuació s'estableix, en funció del model de canonada i el diàmetre, el tipus d'unió d'acord amb la
norma de fabricació i les pressions normalitzades de treball en atmosferes. Dites característiques es
relacionen en la següent taula:


CANONADES D'AIGUA


Característiques de les conduccions Pressions
normalitzades de
treball
(atmosferes)


Tipus d'unió
Canonada Norma de fabricació Diàmetre (mm.)


Fibro-ciment FC UNE 41080


Interiors
50-60-70-80-100-125-
150-175-200-250-300-
350-400-......1000


2,5-5-7,5-10-12,5-
15


Maneguet
Gibault


PVC UNE 53112
Exteriors
16-20-25-32-40-50-63-
75-90-110-125-160-200


4-6-10-16
Encolada
Maneguet
(per Ø>63)


Polietilè


UNE 53131
UNE 53133


Exteriors


4-6-10


Soldada per calor a
testa
Accessoris d'unió
roscada
i maneguetes


Alta densitat 32-40-50-63-75-90-110-
125-140-160-180-200


Baixa densitat 20-25-32-40-50-63-75


Fundició dúctil ISO 2531
50-100-125-150-200-
250-300-350-400 60 (p.p.f.)


50 (p.p.f.)


Automàtic
Flexible
Exprés


Plàstic reforçat amb
fibra de vidre
P.R.F.V.


ASTM
D 2996-71


Interior
50-65-80-100-125-150-
200-250-300-350-400-
450-500-600-700-800-
1000-1200


2-3,5-55
7-8,5-10,5


Soldadura química
Junta mecànica


Acer inoxidable UNE 19049
DIN 2856


Exterior
60,3-73,2-88,9-101,6-
141,3-168,3


12-25-50 Soldada


Galvanitzat DIN 2440 219-273-323-355-406 12-25-50 Maneguet
Embridat


2.2 CAPACITAT FUNCIONAL DEL SISTEMA


Els elements del sistema de subministrament s'han dimensionat pels següents horitzons:
Dipòsits i edificis per la instal·lació de bombatge 50 anys
Canonades de conducció, xarxa primària i pous de captació 20 anys
Instal·lacions de subministre elèctric i per bombatge 20 anys
Xarxa secundària 10 anys
Transformadors 10 anys
Bombes   5 anys


3 NECESSITATS D’AIGUA


El volum d'aigua s'ha determinat a partir de les dades sobre dotacions en funció dels diferents usos. Els
valors utilitzats son els següents:


· Consum mitjà diari: És l’addició dels consums individuals del diferents usos afectats per un coeficient
de majorament de pèrdues d'1,10


· Consum màxim diari: És el consum mitjà diari majorat per un coeficient d'estacionalitat. El coeficient
emprat serà d'1,50


· Consum màxim horari: És el consum mitjà horari que resulta de dividir per 24 el consum màxim diari,
majorat per un coeficient de variació de la demanda al llarg del dia. El coeficient emprat serà d'1,50


· Consum puntual extraordinari: És tot cabal superior a 8 l/s
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4 DOTACIONS DE CONSUM


Les dotacions de consum per habitatge s'han fixat en funció del nombre d'ocupants i de la superficie
edificada. A les zones industrials s'adopta un cabal mínim mitjà per hectàrea neta i dia. La dotació de
protecció contra incendis, s'ajustarà a la norma sobre protecció contra incendis NBE-CPI-92.


En el quadre següent, s'especifiquen les dotacions en funció dels diferents usos:


DOTACIONS CONSUMS D'AIGUA
Ús residencial Ús industrial Incendis


200 litres
per habitant i dia


1 litre segon
per hectàrea neta i dia


Tipus 80 mm Tipus 100 mm
500 litres/min. 1.000 litres/min.
Temps dos hores a 10 m.c.d.a


5 XARXA DE DISTRIBUCCIÓ


5.1 TRAÇAT


La xarxa segueix el traçat de la vialitat i dels espais lliures de domini públic. Les conduccions es situen sota
la calçada i solament en casos escepcionals, que per raó de dimensions de les voreres es situa per sota de
la calçada.


5.2 CONDICIONS DE PRESSIÓ


La distribució estàtica de la xarxa en els punts de subministre no serà superior a 60m.c.a. En el cas de
produir-se pressions estàtiques superiors, la xarxa es divideix en sectors escalonats mitjançant vàlvules
reductores de pressió.


La pressió de servei s'aconsegueix deduïnt de la estàtica les perdues de càrrega. Aquella en cap cas, serà
inferior a l'atmosfèrica.


En els punts de connexió a la xarxa, la pressió en m.c.a. superarà en 15 metres l'alçaria en metres de
l'edificació.


Les sobre-pressions de la xarxa de distribució superaran els 20 m.c.a.


5.3 TIPUS


La xarxa de distribució s'ha projectat en malla i solament en els casos d'escomeses finals es disposa en
forma ramificada.


5.4 ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA XARXA


Els elements que constitueixen la xarxa son:


Canonades Ventoses. Boques d'aire
Peces especials Reductors de pressió
Claus de pas Hidrants contra incendi
Claus de desgüas Fonts públiques
Pericons


Les característiques dels diversos elements es descriuen en els plànols del present projecte, tenint en
compte en tot moment, les determinacions de la normativa vigent i en concret el Plec de Condicions
editat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat e Catalunya.
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5.5 DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC


Pel dimensionat e la xarxa s'han tingut presents els següents aspectes:


Per la pèrdua de càrrega s'ha estimat un coeficient de rugositat corresponent a 20 anys de funcionament,
tenint en compte les característiques del material.


La velocitat de circul·laciò serà:


0,6 m/s £ velocitat de circul·lació £ 2 m/s


6 PROCÉS DE CÀLCUL


El càlcul del dimensionat de les conduccions, es realitza mitjançant un mètode que satisfaci les lleis
hidràuliques. Es per aquest motiu que es deu satisfer, en primer lloc que la suma algebraica dels cabals
que entren en un nus sigui igual a la suma dels cabdals que en surten, i en segon lloc que les pèrdues de
càrrega en en punt de la malla sigui igual tant per un camí com per un altre.


El dimensionat de les conduccions, ve donat per la previsió d’ampliació i cobriment de les necessitats de
subministre de la futura ampliació, i ha sigut facilitat per l’empresa que fa la Gestió Municipal d’aigües.


CONDICIONS ADDICIONALS


D'acord amb l'informe emès per l'Empresa Municipal de Serveis públics, en data 15 de Juny de 2011,
s'estableixen condicions addicionals per la instal.lació de la xarxa d'abastimetn d'aigua, i són les següents:


1. La connexió per a l'entrada d'aigua a la urbanització es connectarà de la xarxa de 355 PEAD, en
comptes del dipòsit existent de Mig Camí.


2. Pel que fa al dipòsit de resserva es fan les següents observacions:


- 2.1 A la sortida del dipòsit de reserva cal istal.lar un comptador tipus Wolttman DN100.
- 2.2 El grup de pressió esta`ra instal.lat fora del dipòsit en una sala de bombes annexa, format per


dues bombes, uqe puguin funcionar de forma independent.
- 2.3 El grup de pressió disposarà del corresponent subministrament elèctric independent de


qualsevol altre.
- 2.4 Es disposarà d'un bypass al dipòsit  per mantenir el suministre a baixa pressió quan es


realitzin tasques de manteniment.
- 2.5 El grup de pressió anirà equipat amb un variador de frequència que s'instal.larà a la sala de


bombes.


3. Les vàlvules a instal.lar han de ser de tancament elàstic AVK o similar


4. L'hidrant a instal.lar ha de ser soterrat amb dues sortides de 70mm i la seva operativitat ha d'acreditar-
se mitjançant el corresponent certificat de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.


5. La canonada de distribució ha de ser de PEAD 16 Bar.


6. L'entrada d'aigua potable al dipòsit de reg on també s'hi aporta aigua provinent de la depuradora pot
ocasionar contaminació de l'aigua potable i per tant s'ha de preveure dos dipòsits independents per a reg,
un amb aigua potable i l'altre per aigua provinent de la depuradora.


7. El dipòsit de reserva d'aigua potable per a consum humà ha de ser completament independent del
dipòsit destinat a reg de forma que quedi garantida la impossibilitat de contaminació de l'augua potable
per par de l'aigua provinent de la depuradora. La garantia de la no contaminació ha d'estar avalada pel
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corresponent informe vinculant de  l'Agència de Protecció de la Salut.


8. L'entrada d'aigua potable al dipòsit de reg ha d'estar dotada dels elements necessaris per a la
contractació del subministrament


9. Segons l'article 13 del Reial Decret 140/2003 el projecte ha de sotmetre's a un informe sanitari
vinculant que s'ha d'elaborar per l'Agència de Protecció de la Salut. Aquest informe s'ha de tenir en
compte alhora d'aprovar el projecte, de forma que les seves consideracions siguin assumides abans de
l'inici d'obra.


En aquest sentit cal indicar que la instal.lació de reciclatge d'aigues depurades per aprofitament de reg
queda suprimida, pel risc que representa la contaminació de l'aigua potable per les aigues provinents de
la depuradora.


A més les poques edificacions que encabeix l'urbanització, el poc volum d'aigua residual depurada que
generen, per la poca superfície d'ajardinament de les zones lliures d'edificació,  per l'elevat cost que
representa la dotació de la instal.lació, tant per l'espai que ocupen els dipòsits, i per la condició d'haver
de barrejar aigues depurades amb aigues netes, amb la consegüent ubicació dels dipòsits a la part alta
més el seu bombament superior, fa que la incidència d'estalvi d'aigua quedi reduïda, i per tant no
representa una millora important, a canvi del risc de contaminació, i risc per la salut pública. Per tant se
suprimeix aquesta instal.lació.


En aquest sentit es plantaràn espècies arbòries de baix consum d'aigua, i es recomana la utilització
d'espècies vegetals a l'interior de les parcel.les que requereixin un consum moderat d'aigua.
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1 OBJECTE


En aquest annex s'especifiquen les característiques de la xarxa de clavegueres, tan en el seu aspecte de
disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels tubs i demés elements que componen la
xarxa.


2 ANTECEDENTS


En el projecte original, en no haver una xarxa de sanejament per la Carretera Simpàtica, es considerava la
conducció de les aigües residuals cap a una estació depuradora compacta que oxidés completament
aquestes abans de ser abocades al medi.


Això es materialitzava mitjançant un pou sec situat a la part inferior de la finca, situat al costat de l'equip
de depuració. El medi receptor seria el terreny natural calcari, a uns 10 metres de profunditat, medi
suficientment filtrant degut a la naturalesa de les terres. L'aigua depurada que s'abocaria al medi natural
seria de qualitat suficient per no contaminar el subsòl ni els nivells freàtics que poguéssin existir, d'acord
amb les característiques tècniques l'EDAR selecccionada i amb la garantia del fabricant.


Aquesta solució es veu afectada en el sentit de que el sistema de depuració i el punt d’abocament formen
partdel Polígon II. Per tant, tot i estar feta la xarxa general de clavegueram, per a l’entrada en
funcionament del Polígon I es farà necessari adoptar sistemes autònoms per a cadascuna de les parcel·les
en ell incloses amb el corresponent contracte de manteniment.


De qualsevol forma, cal garantir el compliment de les concentracions corresponents al Domini Públic
Hidràulic BOE 15.03.96, Directiva 91/271 UE: (per a aigües d’origen domèstic):


PARÀMETRES CONCENTRACIÓ UNITATS
DBO5 25 mg/l O2


DQO 125 mg/l O2


SS 35 mg/l


Per a les aigües pluvials, no s’afecta en res al projecte original ja que la xarxa corresponent es troba
executada totalment.


3 CRITERIS DE DISSENY


El sistema que s'emprarà pel sanejament del sector o polígon d'actuació s'estableix en funció de
l'edificabilitat màxima permesa en m3/m2. La següent taula especifica el tipus utilitzat en la present obra.


3.1 SISTEMA D’EVACUACIÓ


SISTEMA D'EVACUACIÓ
Tipus sistema Edificabilitat


Unitari 1 m3/m2


Separatiu 1 m3/m2
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3.2 TIPUS DE MATERIALS


El tipus de material que s'emprarà per la construcció del sistema de clavegueram, atès les condicions del
terreny i les característiques de la xarxa existent serà el següent:


TIPUS DE CONDUCCIÓ
In situ Prefabricats
a.1) De formigó en
massa


Seccions formant
voltes


b.1) De formigó en massa Circulars


a.2) De formigó armat Seccions rectangulars b.2) De formigó armat Calaixos rectangulars o
circulars


b.3) De formigó Circulars
b.4) D'amiant-ciment Circulars
b.5) De ferro colat Circulars
b.6) De gres Circulars
b.7) De polivinil Circulars
b.8) De polietilé Circulars
b.9) Metàl·lics galvanitzats Circulars
b.10) Poliester reforçat amb
fibra de vidre (PRFV)


Circulars


4 DADES DE CÀLCUL


Pel càlcul de la xarxa de clavegueram es tenen en compte les dades que a continuació s'especifiquen
d'acord amb les normatives vigents i les instruccions facilitades en el Plec de Condicions de la Generalitat
de Catalunya.


4.1 CONSUMS DE CÀLCUL


CONSUMS DE CÀLCUL


Tipus Consums
Mínims Utilitzats


Aigües negres domèstiques 200 l/hab. día 150 l/hab.día
Aigües residuals industrials 1 l/sg.ha. día 1 l/sg.ha.día
Aigües pluvials 50 l/m2.hora
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4.2 EQUIP DE DEPURACIÓ


Cada parcel·la tindrà la seva estació depuradora que funciona segons el principi d’oxidació total,
denominada també aeració prolongada. Aquest principi permet un rendiment molt elevat responent així
les exigències de la normativa de la CEE.


Aquest sistema de tractament és aplicat a l’estació depuradora compacta BIOTRIT d’una manera
innovadora. Les operacions d’aeración i decantació es succeeixen alternativament de forma cíclica a
l’interior d’un únic recipient.


Cada propietari s’encarregarà de buidar el sòlids de la seva estació depuradora periòdicament i el
fabricant AQUATREAT pot emetre un certificat segons l'equip de depuració garanteix el compliment del
quadre de concentracions al Domini Públic Hidràulic BOE 15.03.96, Directiva 91/271 UE sempre que
l'aigua de entrada a la depuradora sigui d'origen domèstic i que l'aigua de consum compleixi la qualitat 1
BS1 segons norma 14.09.90, actualitzada 11.02.92.


S'adjunta quadre de concentracions:


4.3 VELOCITATS DE CIRCULACIÓ


Les velocitats mínimes i màximes, es a dir, en les condicions de cabal mínim i màxim respectivament s'ha
tingut en compte les instruccions del Plec de Condicions de la Generalitat de Catalunya per a projectes
d'urbanització i s'especifiquen en el següent quadre annex.


VELOCITATS
Aigües residuals Aigües pluvials Sistema unitari
Formigó Plàstic Formigó Plàstic Formigó Plàstic


Velocitats Mínima 0,6 m/sg 0,6 m/sg 0,6 m/sg 0,6 m/sg 0,6 m/sg 0,6 m/sg
Màxima 3 m/sg 6 m/sg 5 m/sg 6 m/sg 5 m/sg 6 m/sg


Quan no sigui possible assolir la velocitat mínima de 0,6 m/sg, es disposarà d'un pendent superior al 0,4%


Cabals i velocitats per tubs circulars


D'acord amb la formula de MANNING-STRICKLER per
una K=77 i I=1, els cabals Qo (l/s) i la velocitat Vo (m/s)
per diferents calats en tubs circulars s'especifiquen
en les següents taules, en funció del diàmetre del tub
i l'alçada del nivell del líquid .







Pàg.5


REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PM-MIG CAMÍ – POLÍGON ACTUACIÓ I
ANNEX 5. XARXES DE SANEJAMENT I DE PLUVIALS


H
Ø


Ø 20 Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 70


Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo


1,00 328,30 10,45 595,10 12,13 967,80 13,69 1460,00 15,18 2085,00 16,59 3779,00 19,25 6145,00 21,74 9270,00 24,10


0,95 352,30 11,44 639,60 13,27 1040,00 14,99 1509,00 16,02 2259,00 18,16 4060,00 21,07 6607,00 23,81 9961,00 26,38


0,90 350,10 11,75 634,30 13,64 1031,00 15,39 1556,00 17,06 2221,00 18,65 4027,00 21,64 6550,00 24,44 9879,00 27,08


0,85 338,90 11,89 613,60 13,79 997,10 15,58 1505,00 17,26 2146,00 18,86 3894,00 21,89 6331,00 24,72 9552,00 27,40


0,80 320,10 11.90 581,40 13,81 946,60 15,62 1427,00 17,30 2037,00 18,90 3695,00 21,94 5992,00 24,71 9061,00 27,45


0,75 299,50 11,84 542,70 13,74 883,10 15,52 1331,00 17,20 1901,00 18,80 3440,00 21,81 5606,00 24,64 8452,00 27,30


0,70 274,90 11,70 498,40 13,58 811,50 15,34 1222,00 16,99 1746,00 18,57 3164,00 21,55 5145,00 24,34 7765,00 26,98


0,65 248,00 11,48 450,50 13,33 731,40 15,05 1105,00 16,69 1578,00 18,24 2860,00 21,17 4639,00 23,89 7015,00 26,49


0,60 220,60 11,20 400,70 13,01 650,80 14,69 981,70 16,28 1400,00 17,79 2539,00 20,64 4128,00 23,31 6230,00 25,84


0,50 164,10 10,45 297,50 12,13 483,90 13,69 730,20 15,18 1042,00 16,59 1890,00 19,25 3073,00 21,74 4635,00 24,10


0,40 110,20 9,42 200.40 10,95 326,30 12,36 491,50 13,69 702,10 14,97 1272,00 17,36 2070,00 19,60 3126,00 21,74


0,30 64,15 8,12 116,70 9,41 189,20 10,63 284,50 11,71 408,30 12,88 742,00 14,99 1204,00 16,88 1816,00 18,70


0,20 28,89 6,42 52,15 7,45 85,04 8,42 128,00 9,34 182,60 10,20 331,50 11,84 538,00 13,37 811,60 14,81


0,10 6,70 4,19 12,66 4,87 20,39 5,51 30,40 6,08 43,22 6,65 78,85 7,73 128,20 8,72 193,40 9,67


0,05 1,61 2,68 2,80 3,11 4,59 3,53 7,02 3,90 10,22 4,26 18,31 4,95 29,52 5,57 44,57 6,19


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


H
Ø


Ø 80 Ø 90 Ø 100 Ø 120 Ø 140 Ø 150 Ø 200 Ø 300


Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo Qo Vo


1,00 13235,00 26,33 18120,00 28,49 23998,00 30,56 39000,00 34,49 58819,00 38,23 70754,00 40,04 152378,00 48,51 449305,00 63,56


0,95 14227,00 28,84 19472,00 31,19 25788,00 33,46 41928,00 37,78 63264,00 41,88 76023,00 43,84 163733,00 53,11 482773,00 69,60


0,90 14109,00 29,61 19287,00 31,98 25581,00 34,36 41597,00 38,80 62735,00 42,99 75401,00 45,01 162426,00 54,54 478832,00 71,46


0,85 13639,00 29,95 18666,00 32,39 24732,00 34,76 40216,00 39,25 60665,00 43,50 72921,00 45,55 157019,00 55,17 462988,00 72,30


0,80 12937,00 30,01 17716,00 32,47 23461,00 34,83 38136,00 39,32 57548,00 43,59 69167,00 45,64 148968,00 55,29 439146,00 72,44


0,75 12071,00 29,85 16526,00 32,49 21883,00 34,63 35586,00 39,11 53685,00 43,35 64517,00 45,38 138982,00 54,99 409736,00 72,05


0,70 11082,00 29,49 15170,00 31,89 20091,00 34,21 32682,00 38,65 49286,00 42,82 59247,00 44,84 127592,00 54,32 376193,00 71,18


0,65 10010,00 28,94 13704,00 31,31 18152,00 33,59 29525,00 37,94 44529,00 42,04 53524,00 44,02 115283,00 53,33 339834,00 69,87


0,60 8893,00 28,24 12174,00 35,55 16118,00 32,76 26222,00 37,01 39550,00 41,01 47535,00 42,94 102381,00 52,01 310877,00 68,11


0,50 6617,00 26,33 9060,00 28,49 12000,00 30,56 19500,00 34,49 21410,00 38,23 35377,00 40,04 76189,00 48,51 224652,00 63,56


0,40 4460,00 23,75 6104,00 25,69 8089,00 27,57 13152,00 31,13 19837,00 34,50 23843,00 36,12 51364,00 43,77 151421,00 57,35


,030 2592,00 20,44 3547,00 22,10 4699,00 23,72 7640,00 26,78 11529,00 29,68 13855,00 31,08 29845,00 37,65 87980,00 49,33


0,20 1160,00 16,20 1587,00 17,52 2102,00 18,80 3418,00 21,23 5156,00 23,52 6194,00 24,62 13347,00 29,84 39350,00 39,10


0,10 276,70 10,56 378,30 11,43 501,40 12,26 815,20 13,84 1229,00 15,34 1474,00 16,02 3182,00 19,46 9409,00 25,50


0,05 63,54 6,76 86,99 7,31 115,20 7,84 186,70 8,85 283,10 9,83 339,00 10,28 730,80 12,45 2157,00 16,33


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.4 PROCÉS DE CÀLCUL


L'esquema de disseny que es contempla pel càlcul es el de xarxa oberta per simple gravetat. En el sistema
considerat, la circulació de les aigües es produeix a la velocitat necessària per eliminar les
sedimentacions, aconseguint l'objectiu, mitjançant la pendent dels tubs. Es calcula la velocitat mínima
amb el cabal de les aigües negres i la màxima amb la suma del cabal de les aigües pluvials i les negres.


Les característiques a destacar en el procés de càlcul son les següents:


a) Consideració de regim laminar o turbulent, segons el número de Reynolds a cada tram de
manera automàtica. D'aquesta manera s'aconsegueix una estimació mes correcta de les pèrdues en el cas
de xarxes amb baixa velocitat de circulació de l'aigua.


b) Es té en compte en tot moment la topografia de tota la xarxa. Aquest aspecte facilita la elecció
de les pendents òptimes per evitar possibles sedimentacions.
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c) Es té en compte tanmateix, els mitjans més adequats d'excavació de les rases, de tal manera
que s'introdueixen les pendents adequades al talús d'excavació.


4.5 ABOCAMENT DE LES AIGUES DEPURADES


A la sortida de cada parcel·la hi ha un pou de connexió a la xarxa general d’aigües residuals, de forma que
es poden controlar els abocaments de cadascuna d’elles.


Al tram més baix de l’esmentada xarxa es disposarà una arqueta repartidora que també servirà de punt
de registre, a peu d'abocament, a l'objecte de monitoritzar l'estat de depuració de les aigues residuals tot
just abans de ser abocades al medi.


El punt d'abocament de les aigues depurades, mentre no hi hagi una xarxa de sanejament per la Carretera
simpàtica es farà mitjançant rases d’infiltració que, sortint d’un pericó de repartiment, recorreran la part
inferior de la finca destinada a zona verda. Per tant, el medi receptor serà el terreny natural suficientment
filtrant degut a la naturalesa de les terres.


Exemple de rasa d’infiltració.


Segons les dades del punt 4.1, la capacitat de les rases ha de ser la suficient com per a filtrar 0’25m3/h
cada dia. Com a la Fase I els habitatges seran el 60% dels totals, el cabal a considerar serà només de 150
litres/hora diaris.


Tenint en compte les dades publicades per la EPA i sabent que el terreny natural és assimilable a “Marga
arena”, es pot dimensionar el sistema per a una infiltració de 24 litres/m2 diaris.
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Per tant, es necessiten 6’25m2 de superfície útil drenant que per a una rasa de 0’7m d’ample implica uns
8’83m de longitud total efectiva. Si es disposa un tub de Ø75 de PVC amb una inclinació del 15%, pera un
calat del 50% s’assoleix una circulació de les aigües de 0’82m/s. Si el tub presenta sortides cada 50cm,
s’obté una longitud de rasa mínima de 4’5 vegades la longitud efectiva, és a dir uns 40m.


No obstant, davant la incertesa sobre la permeabilitat real del terreny, i per tal de repartir al màxim el
cabal efluent, es proposa sobredimensionar el conjunt amb:


Element Per càlcul En obra
Nombre de rases 4 6
Longitud de cada rasa 10m 12m
Separació entre rases 6m 6m


L'aigua depurada que s'abocarà al medi natural serà de qualitat suficient per a no contaminar el subsòl ni
els nivells freàtics que puguin existir, d'acord amb les característiques tècniques l'EDAR selecccionada i
amb la garantia del fabricant.











 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Annex 6 Xarxa d’enllumenat públic 
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1 OBJECTE DEL PROJECTE


La redacció del present annex té com objecte la definició i disseny de les instal·lacions d’enllumenat
públic de la urbanització.


2 CARACTERÍSTIQUES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC


En el present apartat s'especifiquen les característiques de l'enllumenat públic en base als següents
apartats:


CARACTERÍSTIQUES DE L'ENLLUMENAT


FACTORS DETERMINATS  DE LA
VISIBILITAT


COMPONENTS DE  LA
INSTAL·LACIÓ PROCÉS DE  PROJECTE CÀLCUL LUMINOTÈCNIC


Luminancia Làmpades Determinació paràmetres
bàsics Càlcul de la il·luminació


Il·luminació Equips auxiliars Selecció de materials Càlcul dels nivells de
luminancia


Uniformitat Lluminàries Determinació de la
implantació Càlculs del enlluernament


Enlluernament Suports Pre-dimensionat Càlcul per ordinador


Guia visual Desenvolupament del
projecte


D’altra banda, el nivell d'il·luminació serà de 30 lux a totes les vies públiques i el tipus de làmpada serà
LED de color blanc càlid (3000oK).


2.1 Factors determinants de la visibilitat


Luminància:


La luminancia en l'enllumenat públic, indica la quantitat de llum reflectida pel paviment en la direcció del
observador. Es mesura en candeles per metres quadrat (cd/m2) i es funció de:


a) Les característiques de reflexió del paviment
b) La distribució fotomètrica de les lluminàries emprades
c) Les característiques geomètriques de la instal·lació
d) La posició del observador


Il·luminació:


La il·luminació és la magnitud que ens indica la quantitat de llum que incideix en una superfície
determinada. Es mesura en lux (lumens/m2)


Uniformitat:


La uniformitat estableix la manera en que es distribueix la il·luminació. Els factors que determinen,
fonamentalment, la uniformitat son:


a) La distribució fotomètrica de la lluminària
b) L'alçada de la instal·lació
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c) La separació entre els punts de llum
d) La seva implantació
e) Les característiques de reflexió del paviment


La uniformitat de luminància es defineix, numèricament per les següents relacions:
- Uniformitat general (Ug)= Luminància mínima/Luminància mitja
- Uniformitat longitudinal (Ul)= L. mín. al llarg de l'eix/L. màx. al llarg de l'eix


La uniformitat de la il·luminació es defineix per les següents relacions:


- Uniformitat mitja = Il·luminació mínima/ il·luminació mitja
- Uniformitat extrema = Il·luminació mínima/ il·luminació màxima


Enlluernament:


Els tipus d'enlluernament son de dos tipus; El molest i el pertorbador. El molest relaciona les condicions
dinàmiques de conducció i indica la sensació de molèstia que pot produir una instal·lació d'enllumenat
públic. S'avalua mitjançant el coeficient "G" en base a la següent taula i formula:


COEFICIENT G


1 INTOLERABLE


3 MOLEST


5 JUST ADMISSIBLE


7 SATISFACTORI


9 INAPRECIABLE


Enlluernament molest


= 13.84 − 3.31 log + 1.3 log
.


− 0.08 log + 1.29 log + 0.97 log + 4.41 log ℎ


− 1.46 log
Sent:
l80, l88  Intensitats lluminoses emeses en els angles de 80º i 88º, en relació a la vertical
F Superfície lluminosa aparent en m2, de la llumenera en la direcció que forma un angle de 76º amb la
vertical
L Luminancia mitja de la via en cd/m2


hl Alçada reduïda del punt de llum en relació a l'ull de l'observador
P Número de llumeneres per Km de via.


Enlluernament pertorbador
L'enlluernament pertorbador s'assimila a una luminància uniforme equivalent, resultant de la difusió de la
llum en l'ull, que es superposa a la imatge retiniana com un vel. Basada en la formula de Holladay, l'expressió
es la següent:


= × ×
1
∅


Sent:
EG1 Il·luminació en lux, a l'alçada de l'ull de l'observador, produïda per la font lluminosa, en el pla
perpendicular a la línia d'observació
Ø Angle en graus entre la direcció de l'observador i la font lluminosa que provoca enlluernament
K Constant igual a 10
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Guia visual:


La seguretat de circulació exigeix que s'apreciï clarament el traçat de la via. Un correcte disseny de
l'enllumenat públic haurà de garantir:


a) La visibilitat de la senyalització horitzontal i vertical.
b) La il·luminació de les voreres d'emergència i zones pròximes.
c) La percepció del traçat general de la via i de la proximitat dels encreuaments, accessos etc.. Nivells i


característiques luminotècniques


Nivells en vies de vianants


Les característiques de l'enllumenat per les vies de vianants es recullen en el següent quadre:


NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES PER VIES DE VIANANTS


Característiques del tràfic Enlluerna ment
mitjà


Enlluerna ment
mínim


Enlluerna ment
vertical


Uniformi tat
extrema Enlluernamen t


Denominació Intensitat mitjana Ems Emin Ev Uext G


Gran afluència IMH> 400 8 a 12 3 1/20 Acceptable 4


Afluència mitja IMH 200 ¸400 6 a 8 2 1/20 Acceptable 4


Afluència
moderada IMH< 200 4 a 6 1 1/40 Acceptable 4


Ocasional 2 a 3 0,5 1 a 3


Ems: Enlluernament mitjà de servei (lux)
 Emin: Enlluernament mínim (lux)
Ev: Enlluernament vertical (lux)
 Um: Uniformitat mitja


Uext: Uniformitat extrema
U1: Uniformitat longitudinal
TI: Increment del contrast mínim perceptible
 G: Index de confort


Nivells en vies urbanes


En funció de les característiques del tipus de via a enllumenar, s'estableix com a paràmetres recomanats de
luminància mitja, il·luminació mitja, uniformitat i control d'enlluernament els que es relacionen en la
següent taula:
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NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES


Tipus de via Característiques
del   tràfic


Luminan cia
mitja


Lux


Uniformitat


Enlluernament


Exemple
Index  G Llindar  de


contras t


ARTERIALS


Enllacen nuclis
urbans.


Distribució
principal del        nucli


urbà


PRINCIPALS


Tràfic molt
important o


Tràfic important i
ràpid


IMH> 900
o IMH> 700
Vm> 40Km/h


25 a 28


Um³0,4


U1³0,5 G³7 TI£10%


Autopistes
urbanes


Travessies
amb tràfic
important


BÀSIQUES Tràfic important a
velocitat normal IMH 600¸900 19 a 22


Um³0,4


U1³0,5 G³7 TI£10%


Vies urbanes
bàsiques


Accessos
importants a la


ciutat


COL·LECTORS


Accés secundari a
nucli urbà


Enllacen diferents
districtes urbans


Tràfic i nivells
de servei mitjos IMH 600¸400 12 a 16 Um³0,4 G³5 TI£15%


Vies urbanes de
tràfic mig.


Vies d'enllaç
entre districtes.


Travessies de
tràfic moderat


LOCALS


Tràfic intern
d'una zona


Tràfic i nivells de servei baixos IMH£ 400 7 a 12 Um³0,3 G³4 TI£20%


Vies urbanes de
tràfic escàs.


Vies de servei
local


IMH Intensitat mitjana horària (nombre de vehicles que circulen en hora punta nocturna per la via de circulació de màxima intensitat
Vm Velocitat mitjana


Nivells en sectors de baixa densitat


En els sectors de baixa densitat, tan d'ús residencial com industrial s'aplicaran els següents valors:


NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES, SECTORS DE BAIXA DENSITAT


Tipus de vies
Enllumenament mitjà


Ems


Uniformitat mitja


Um


Col·lectors 7 a 12 0,4


Locals 5 a 10 0,3


Fora d'hores d'activitat en els sectors industrials serà suficient amb que l'enllumenat mitjà de servei (Ems) sigui de 2 lux i que,
en zones d'emmagatzematge de mercaderies, entrades i punts de vigilància, l'enllumenat vertical (Ev) sigui de 2 lux


2.2 Components de la instal·lació


Làmpades


Són els elements destinats a generar el flux lluminós. Les seves característiques principals a considerar en
base al flux, són: eficàcia, color, vida útil i tipus de làmpada.


Normalment, en l’enllumenat públic es venien emprant làmpades basades en la descàrrega elèctrica a
traves d'un gas, per a qualsevol potència, (vapor de mercuri color corregit, vapor de sodi a alta pressió,
vapor de sodi a baixa pressió) que pel seu funcionament necessiten d'equips auxiliars (balast,
condensadors, arrencadors) compostos pels següents elements
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En l’actualitat, la tecnologia LED ha revolucionat tot el món, afectant també la il·luminació pública,
especialment pel seu alt rendiment i baix consum energètic, però també per les àmplies possibilitats de
control del flux.


Lluminàries


La lluminària es el conjunt òptic que té per missió distribuir el flux lluminós generat per la làmpada per
aconseguir un repartiment de l'enllumenat adequat. Les característiques mes importants a l'hora d'escollir les
lluminàries son les següents:


Fotomètriques Estanqueïtat
Tèrmiques Estètiques
Dispersió Resistència mecànica
Abast Resistència a la corrosió
Control d'enlluernament Elèctriques operatives


L'estanqueïtat, sobretot en el bloc òptic, garantitza la conservació en el temps de les característiques
fotomètriques. Els graus d'estanqueïtat segons les normes UNE 20324 i UNE 20447 son els següents:


ESTANQUEÏTAT DE LES LLUMINÀRIES


Tipus lluminària i ambient Grau d'estanqueïtat


Lluminària oberta IP 23


Lluminària tancada en ambients sense contaminació IP 43


Lluminària tancada en ambients contaminats IP 54


Túnels i similars IP 55


2.3 Procés de projecte


Determinació dels paràmetres bàsics


En el procés del projecte es te en compte de definir els paràmetres luminotècnics adequats per la correcta
instal·lació d'acord a la legislació i ordenances vigents. Els paràmetres a considerar son:


Luminancia mitja Uniformitat
Il·luminació mitja Control d'enlluernament


Els paràmetres bàsics relatius a la present instal·lació s'especifiquen en la següent taula:


PARÀMETRES LUMINOTÈCTICS


Característiques de la via
Característiqu es del


tràfic


Luminan cia
mitja


Lux


Uniformit at


Control
enlluernament


Tipus Sub-tipus Nivell Index G Llindar de
contrast


Local Tràfic intern
d'una zona


Tràfic i nivells de
servei baixos IMH £ 400 7 a 12 Um³ ³ 0,3 G³ ³ 4 TI £ 20%


IMH Intensitat mitjana horària Um Uniformitat mitja G Index de confort
TI Increment del contrast mínim perceptible
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Selecció dels materials


Els materials a seleccionar seran:


a) Làmpades


En base a les necessitats de la zona, respecte a la reproducció cromàtica necessària i a la vida útil mitja,
s'utilitzarà el següent tipus de làmpada:


CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES


Tipus Potencies Rendiment lluminós Vida mitja útil Color aparent Observacions


LED 102 W 114 lumens/wat 100.000 hores Blanc càlid
(3000oK) Làmpades d’alta eficiència energètica


b) Suports


El tipus de suport que s'utilitzarà en el present projecte, en base a la següent taula serà:


TIPUS DE SUPORT


Pal provisional Braç sobre façana Columna Bàcul Canelobre


c) Lluminàries


El tipus de lluminària, en base al seu aspecte formal, la seva economicitat, la distribució fotomètrica, el
grau de control d'enlluernament, la solidesa constructiva i la facilitat de manteniment, son els factors que han
determinat la utilització del següent tipus de làmpada, amb les característiques que s'especifiquen:


CARACTERÍSTIQUES LLUMENERA


Tipus JNR-H/CC-CA


Casa


CARANDINI


Difusor


JNR GEN4 SE-2/AC


Tipus


IP-66


Tanca


Vidre pla


Reglatge


Si no


Determinació de la implantació


Segons les tres modalitats d'implantació de les lluminàries en una calçada i en base a la relació entre
l'alçada del punt de llum i de l'ample de la calçada, en el present projecte s'utilitzarà, segons les diferents
seccions de carrers el següent tipus:


PROCÉS D'IMPLANTACIÓ


Tipus d'implantació Relació h/a


Unilateral 1


Portell 2/3


Aparellat 1/2


Predimensionat de la instal·lació


Atès que s'han seleccionat els paràmetres de la il·luminació, els tipus de material a utilitzar i la disposició dels
punts de llum, es realitza en base als següents criteris la selecció en l'alçada dels suports i la potencia de les
làmpades que serviran per realitzar en posterioritat el procés de càlcul definitiu:
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h


Altura dels suports


L'alçada dels suport anirà en funció de l'ample de la calçada, tal i com s'ha expressat en l'apartat
precedent. Aquesta relació es mantindrà en tot el procés de càlcul i solament s'adequarà en el cas de
necessitar anivellar, per raons estètiques l'alçada dels punts de llum. En aquest cas es realitzarà de bell nou
el procés de càlcul per tal de mantenir els paràmetres bàsics establerts.


Potencia de la làmpada


La potencia màxima de la làmpada anirà en funció de l'alçada de la implantació. En aquest cas s'estarà a la
relació establerta per la següent taula:


POTENCIA DE LA LÀMPADA


Alçada del punt de llum Flux de la làmpada


Inferior a 7,50 metres inferior a 15.000 lumens


de 7,50 a 9 metres de 15.000 a 20.000 lumens


de 9 a 12 metres de 20.000 a 40.000 lumens


mes de 12 metres superior a 40.000 lumens


Càlcul de la interdistància


d =
Æ x Fu x Fc


E x a


El càlcul de la interdistància es realitza en base a la següent fórmula:


d= Interdistància entre punts de llum
Ø= Flux lluminós de la
làmpada
 Fu= Factor d'utilització
Fc= Factor de conservació
E= Nivell mig d'il·luminació
desitjat
 a= Ample de la calçada


Càlcul luminotècnic


El càlcul es realitza pel mètode dels dotze punts i es basa en les fórmules utilitzades pel càlcul
d'il·luminància i luminancia següents:


l cos3 g
Ep = 2


Lp =q x E p


Ep= il·luminància horitzontal en un punt P
I = Intensitat lluminosa en la direcció del punt
g = Angle entre la direcció i la normal al punt
 h = Alçada de la llumenera respecte al punt
 Lp= Luminància en el punt
q = Coeficient de luminància


El programa basa el càlcul en el següent procés. Primerament s'estableix el tipus de disposició de l'enllumenat,
d'acord amb la taula definida anteriorment. Seguidament es detallen les dades referents a la separació de les
llumeneres, l'alçada, el sortint del braç, l'inclinació, l'amplària del carrer i el nombre de carrils de la calçada.
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A continuació s'elegeix el tipus de calçada i es defineix el coeficient de superfície en base al tipus de paviment.
Una vegada introduïdes aquestes dades s'especifica el tipus de lluminària, amb les seves característiques i el
factor de manteniment. En aquest moment el programa inicia el procés de càlcul i que en el següent apartat
d'aquesta memòria s'especifiques els resultats obtinguts.
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PM MIG-CAMÍ
No
tes
Ins
tal
.la
ció
: TORTOSA Client:
Codi Projecte: Simpàtica LED JNR
Data: 09/08/2021


Notes:
Punt de llum format per columna de 6m d'alçada amb pàmpol JNR GEN4 SE-2/AC
amb làmpada Led 102w (3000ºk) Implantació unilateral cada 20m
d'interdistancia
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1.1 Informació Àrea


Superfície Dimensions


[m]


Àngle[°] Color Coeficient


Reflexió


Il.lum.Mitja


[lux]


Luminància Mitja


[cd/m²]


Acera A 20.00x4.50 Pla RGB=168,168,168 55% 30 5
Calzada A 20.00x8.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 24 1.4
Acera B 20.00x6.00 Pla RGB=168,168,168 55% 3.7 0.6


Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 20.00x18.50x0.00


Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal


[m] (XP)


Y 1er Pal


[m] (YP)


h Pal


[m] (H)


Núm.


Pals


Interd.


[m] (D)


Dim.Braç


[m] (L)


Incl.Llum.


[°] (RY)


Rot.Braç


[°] (RZ)


Incl.Lat.


[°] (RX)


Fact.Cons.


[%]


Cod


Llum.


Flux


[lm]


Ref.


Fila A 0.00 3.00 5.00 --- 20.00 0.50 3 90 0 85 JNRG4SE2 11662 A


1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació


Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx


Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 2 lux 72 lux 0.09 0.02 0.26
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 10 lux 71 lux 0.34 0.14 0.41


Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 24 lux 9 lux 69 lux 0.35 0.12 0.35
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 3.7 lux 1.8 lux 7.2 lux 0.49 0.25 0.51
Acera A Luminància (L) 5 cd/m² 2 cd/m² 13 cd/m² 0.34 0.14 0.41


Calzada A Luminància (L) 1.4 cd/m² 0.4 cd/m² 3.1 cd/m² 0.31 0.13 0.43
Acera B Luminància (L) 0.6 cd/m² 0.3 cd/m² 1.3 cd/m² 0.49 0.25 0.51


Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip


Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram


[m] (W)


i1


[m]


i2


[m]


Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl.


Factor q0


Observador x


Absolut [m]


Observador y


Absolut [m]


Luminància


de Vel [cd/m²]


Increment d'


Umbral [%]


Uniformitat


Longitudinal


Acera A 4.50 0.00 4.50 4 55.00
Calzada A 8.00 4.50 12.50 6 R3 7.01 -60.00 6.50 0.43 19.42 0.64
Acera B 6.00 12.50 18.50 4 55.00
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Contaminació Lluminosa


0.23 % 389
cd/klm


Intensitat MàximaRelació Mitja - Rn -
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2.1 Vista 2D en Planta


Escala 1/200


20.00


18.00


16.00


14.00


12.00


10.00


8.00


6.00


4.00


2.00


0.00


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00


L-2                                                                                                                             L-3
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2.2 Vista Lateral


Escala 1/200


6.00


L-346512


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00


4.00


2.00


0.00 O
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2.3 Vista Frontal


Escala 1/200


6.00


L-2 L-3


O


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00


4.00


2.00


0.00
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs


Ref. Línies Nom Lluminària


(Nom Assaig )


Codi Lluminària


(Codi Assaig )


Lluminàries


N.


Ref.Làmp. Làmpades


N.


A JUNIOR JNRGEN4-SE2/AC Led 48 102W JNR GEN4 SE-2 6 LMP-A 1


3.2 Informació Làmpades


LMP-A Led 48 102W 0123048K (3000K) 11662 102 3000 6


Ref.Làmp. Tipus Codi Flux
[lm]


Potència
[W]


Color
[°K]


N.
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball


DX:1.11 DY:1.03 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 2 lux 72 lux 0.09 0.02  0.26


Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip


Escala 1/200


20.00


18.00


16.00


14.00


12.00


10.00


8.00


6.00


4.00


2.00


0.00


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00


O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3


5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 5


6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 7 7 6 7 6 6 6 6


9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


12 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12


17 18 17 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 17


24 25 24 22 21 19 19 20 20 20 20 19 19 21 22 24 25 24


39 38 32 27 24 23 24 26 26 26 26 24 23 24 27 32 38 39


56 55 42 33 28 27 27 27 26 26 27 27 27 28 33 42 55 56


65 70 53 43 31 27 26 23 21 21 23 26 27 31 43 53 70 65


69 72 57 46 32 26 22 20 19 19 20 22 26 32 46 57 72 69


70 70 58 47 32 25 21 19 18 18 19 21 25 32 47 58 70 70


60 55 46 35 27 22 18 17 15 15 17 18 22 27 35 46 55 60


44 39 33 26 21 17 15 13 12 12 13 15 17 21 26 33 39 44


28 26 23 19 16 13 11 11 10 10 11 11 13 16 19 23 26 28
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Calzada A


DX:1.82 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 24 lux 9 lux 69 lux 0.35
0.12 0.35


Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip


Escala 1/200


8.00


6.00


4.00


2.00


0.00


y


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
z


O (x:0.00 y:4.50 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx


Y


9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


14 13 13 12 12 12 12 12 13 13 14


21 21 19 17 17 18 17 17 19 21 21


38 31 25 22 25 25 25 22 25 31 38


62 45 31 27 27 25 27 27 31 45 62


69 57 36 26 22 20 22 26 36 57 69 X


x
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4.3 Corbes Isolux sobre:Calzada A_1


DX:1.82 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 24 lux 9 lux 69 lux 0.35
0.12 0.35


Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip


Escala 1/200


Y


8.00


y
x


0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
z


6.00


4.00


2.00


0.00 X23
25


27


23 21
25


2523 2119


15
19


1111


O (x:0.00 y:4.50 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
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A


Acera A Acera B Calzada Otros TOTAL
Ancho: 18,5
 Largo: 20


Superficie total 370


ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO


Clasificación Vía: S1            Tipo:
Parámetros lumínicos: L med =       -    cd/r


E med =  15 lux E med =


Luminaria  J N R  G E N 4  S E - 2 / AC de CARANDINI Lámpara     L E D 102    W


Eficacia lámpara 150,00 lm/W


Consumo lámpara+equipo  102 W


Factor de mantenimiento 0,85


Parámetros lumínicos: L med =  - cd/m2


E med =     19 lux (para el total de la sección de cálculo)


ε eficiencia energetica instalación 41,35


Valor límite > 17,00


Clasificación energética
Rendimiento luminaria 98%
Factor utilización 0,61


La instalación cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para  ALUMBRADO VIAL


C & G CARANDINI S.A.


C. & G. CARANDINI, S.A.
C/ Carrerada esquina Verneda s/n 08107 MARTORELLES (BCN)
Tel. (93) 317 40 08
Fax. (93) 317 18 90
http://www.carandini.com
E-mail: carandini@carandini.com


Martorelles (BCN), 8 de octubre de 2010


FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTÉCNICO
REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones


de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.


RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008


PM MIG-CAMÍ (SECCIÓ TIPUS)NOMBRE DE LA INSTALACION:


TORTOSAUBICACIÓN:


GEOMETRÍA AREA DE CALCULO


CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO


RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO


SI


REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS







C. & G. CARANDINI, S.A.


Director de Calidad
A. Montes


Declaración CE de Conformidad
(EC Declaration of Conformity)


Descripción del Material (Description of the Equipment):


Luminaria serie JUNIOR GENERACIÓN 4 (AC SE2 JFVS-60. REF 0123048K)


El artículo mencionado cumple con las siguientes Directivas y Normas:
(The above mentioned equipment complies to the following Directives and Standards):


Directivas de Referencia:
(Directives to be referred to)


2002/95/CE (RoHS) – 2002/96/CE (RAEE-WEEE) 2006/95/CE 2004/108/CE


Marca:
(Marks)


Normas de Referencia:
(Standards to be referred to)


EN-60598 EN-55010(93)


Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el material indicado es construido según las
prescripciones aplicables correspondientes a las Normas y Directivas arriba mencionadas, así como
según la legislación aplicable.
El material debe ser correctamente instalado y utilizado.
Asimismo, certificamos que el material es sometido a los ensayos y pruebas establecidas en los
documentos de Calidad Internos de Carandini.


We hereby declare under our exclusive responsibility that the above mentioned equipment is made in respect of all rules applicable
Law and complies with the above mentioned Directives and Standards.
The equipment must be correctly installed and utilized.
Furthermore, certification is given that goods mentioned is controlled and tested according to internal quality documents by Carandini
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COLUMNA:
MDL-601
Columna MODULAR, MDL-601 de 6 mts de altura,
base de fundición de hierro de morfología tri angular,
pintada en oxirón negro forja. Fuste de acero
galvanizado acabado sin pintar. Nudo superior,
compuesto por brida de fundición aluminio y brazo
horizontal para una luminaria, galvanizado y pintado
gris oscuro RAL 7015.


ACCESSORIOS:
PNO - Juego 4 pernos anclaje.
PTA - Plantilla.


LUMINARIA:
JNR GEN4-SE2/AC











 
 
 
 
 
 
 
 


Annex 7 Ferms i paviments 
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1 OBJECTE


La redacció del present annex té com objecte la definició i disseny dels paviments i dels ferms de la
urbanització.


2 FERMS FLEXIBLES


D'acord amb la Instrucció de carreteres 6.1 IC sobre ferms flexibles i el llibre dels autors Eduard Alabern i
Valentí i Carles Guilemany i Casademon sobre "Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova
construcció", les característiques del tipus de paviment, esplanada i els materials a utilitzar, s'especifiquen
en el present a apartat de la present memòria.


2.1.1 FACTORS DE DIMENSIONAMENT


1er.- Tràfic


Segons els autors abans esmentats, el nivell de trànsit pesat o definició funcional de la via urbana es
realitza segons el nombre mitjà de vehicles pesats que es prevegi que circularan per la via projectada durant
el primer any de posada en servei. Com hipòtesis de càlcul en el cas de projectes d'urbanització de sectors
residencials, considerem el període de construcció dels espais parcel·lats i amb el suposat de que tot el
sector es construeixi durant el primer any


Seguint aquest criteri es defineixen cinc tipus de vies urbanes:


CLASSIFICACIÓ DE VIES URBANES


V1 V2 V3 V4 V5


Ferms de zones de calçada
Ferms d'espai de vianants


o espais no destinats
exclusivament a trànsit


rodat


Per arribar a obtenir un ordre de magnitud dels vehicles pesats necessaris per la construcció dels edificis
del sector, es realitza la següent hipòtesis, basada en la fórmula:


T = Trànsit diari de vehicles
H = Nombre d'habitatges del sector
 Sv= Superfície mitja habitatges
Pe= Pes mitjà edificis
Materials transportats per camions = 10 T
 Dies del primer any = 250


T =H x
Sh x Pe vehicles pesats / dia
10 x 250







Pàg.3


REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PM-MIG CAMÍ – POLÍGON ACTUACIÓ I
ANNEX 7. FERMS I PAVIMENTS


D'acord amb la següent taula, li correspon el següent tipus de via urbana:


HABITATGES DEL SECTOR O HABITATGES VIA MÉS  DESFAVORABLE
INTENSITAT DIÀRIA MITJANA DE


VEHICLES PESATS DURANT L'ANY I
POSADA EN SERVEI


De 0 a 65 habitatges V5 De 0 a 5 vehicles V5
De 65 a 200 habitatges V4 De 5 a 15 vehicles V4
De 200 a 600 habitatges V3 De 15 a 50 vehicles V3
De 600 a 3.500 habitatges V2 De 50 a 270 vehicles V2
Més de 3.500 habitatges ( grans vies d'accés) V1 Més de 270 vehicles V1


L’estructura del ferm, d'acord amb la instrucció 6.21 IC serà funció del nombre i característiques dels
vehicles pesats que es prevegi hagin de circular pel carril del projecte amb el període del mateix. A tal efecte les
categories de tràfic es divideixen en quatre tipus, en base al nombre acumulat d'eixos equivalent de 13t (130
kN) en el carril i període del projecte.


En la següent taula s'especifiquen les categories de tràfic d'acord amb la instrucció de carreteres, i en base
al tipus calculat anteriorment li correspon la següent categoria.


CATEGORIES DEL TRÀFIC


Categories Designació
Nombre acumulat d'eixos


equivalent de 13 t (130 kN) en el
carril i període de projecte


T-1 Pesat 4×106¸107


T-2 Mig-alt 8×105¸4×106


Mig-baix 8×104¸8×105


Lleuger 104¸8×104


En el cas que el tràfic previst sigui inferior a 104 eixos equivalent es podrà adoptar la estructura del ferm del
catàleg corresponent a la categoria de tràfic T-4, o be estudiar altres solucions mes econòmiques.


2on.- Esplanada


Pel dimensionament del ferm es consideraran 3 categories d'esplanada, de capacitat de suport creixent.


E-1 CBR = 5¸10
E-2 CBR = 10¸20
E-3 CBR = 20
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2.1.2 MATERIALS DEL FERM


1er. Tipus de mescles bituminoses


Podran utilitzar-se en paviments (capes de rodament i capes intermèdies) i en bases. S'en distingeix de
dos tipus; Mescles bituminoses en fred i mescles bituminoses en calent i atenent a la seva composició
grànulo-mètrica poden ser:


A: ferms amb base granular
B: ferms amb base bituminosa
C: ferms amb base de grava-ciment


Les mescles bituminoses que s'utilitzaran son les definides en els articles del PPTG nº 541 i 542, i son
respectivament "Mescles bituminoses en fred" i "Mescles bituminoses en calent" El tipus de mescla que
s'utilitzarà en aquesta obra serà la següent:


MESCLA BITUMINOSA
EN FRED


EN CALENT


El tipus de mescla en calent a emprar en funció de que es destini la capa del ferm, la categoria del tràfic i el
grup estructural del ferm es defineix en la següent taula.


TIPUS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT (PPTG- Art. 542) A EMPRAR,SEGONS LA SEVA
COMPOSICIÓ GRÀNULOMÈTRICA


Categoria del
tràfic


Grup estructural
del ferm


Capa del ferm
Paviment


BaseCapa de
rodament Capa intermèdia


T-1 B DS DSG G
C DS G --


T-2
A DS GA --
B DS G GA**


C DS G --


T-3
A DSG -- --
B DS -- GA**


C DSG -- --


T-4
A DSGA* -- --
B DS -- G
C DSG -- --


(*) En cas necessari, segellat amb beurada bituminosa (PPTG- Art. 540)
(**) Sobre capes tractades amb ciment


A: Ferms en base granular
B: Ferms en base bituminosa
C: Ferms en base de grava-ciment


D: Mescles denses
S: Mescles semi-denses
G: Mescles grosses
A: Mescles obertes
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2on.- Tipus de betum asfàltic


Els tipus de betum a emprar, o la penetració del betum residual en el cas de betums fluidificats o emulsions
asfàltiques es fixa d'acord amb la següent taula:


TIPUS DE BETUM ASFÀLTIC (*) A EMPRAR EN LES MESCLES BITUMINOSES


a) En capa de rodament i següent (intermèdia o base)


Zona tèrmica  estival
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Càlida 40/50 40/50 40/50¸60/70 60/70¸80/100


Mitja 60/70¸80/10040/50 60/70 80/100


Atemperada 80/10060/70 80/100 80/100


b) En capa base (amb paviment de capa de rodament i capa intermèdia)


Zona tèrmica estival
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Càlida 40/50 60/70 - -


Mitja 40/50¸60/70 60/70¸80/100 - -


Temperada 60/70 80/100 - -


(*) o penetracions mínima i màxima del betum residual en el cas de betums fluidificats o emulsions asfàltiques


3er.- Tipus de filler


Segons la categoria del tràfic i la capa a que es destini la mescla, el filler a emprar, recuperat dels granulats o
comercial d'aportació serà l'indicat en la següent taula:


TIPUS DE FILLER A EMPRAR EN LES MESCLES BITUMINOSES


Capa del ferm
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Rodadura Aportació Aportació Mín. 50%
aportació Granulats


Intermèdia Aportació Mín. 50% aportació Granulats Granulats


Base GranulatsGranulats Granulats Granulats
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4art.- Relació filler - betum


La relació ponderal mínima dels continguts de filler i betum de la mescla bituminosa dependrà de:


a) La capa del ferm a que es destini la mescla
b) La categoria del tràfic
c) La zona tèrmica estival en que es trobi


En base als criteris exposats, la relació entre el filler i el betum serà la que s'indica en la següent taula:


RELACIÓ PONDERAL MÍNIMA FILLER/BETUM (*)
a) En capa de rodament


Zona tèrmica estival
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Càlida 1,4 1,3 1,3 1,2


Mitja 1,3 1,2 1,2 1,1


Atemperada 1,2 1,1 1,1 1,0
b) En capa per sota a la de rodament (intermèdia o base)


Zona tèrmica estival
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Càlida 1,3 1,2 1,2 1,1


Mitja 1,2 1,1 1,1 1,0


Atemperada 1,1 1,0 1,0 0,9
c) En capa base (en paviment amb capa de rodament i capa intermèdia)


Zona tèrmica estival
Tràfic


T-1 T-2 T-3 T-4


Càlida 1,2 1,1 - -


Mitja 1,1 1,0 - -


Atemperada 1,0 0,9 - -


(*) Betum residual en el cas de betums fluidificats
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2.1.3 CATÀLEG D'ESTRUCTURES DEL FERM


En la taula següent es defineixen les seccions estructurals dels ferms flexibles a emprar en funció de
l'esplanada i del tràfic.


CATÀLEG D'ESTRUCTURES DE FERMS FLEXIBLES


Grup A: Seccions amb base granular


E-1 E-2 E-3


T-1


A-211 A-221 A-231 T-2


A-311 A-312 A-321 A-322 A-331 A-332 T-3


A-411 A-412 A-421 A-422 A-431 A-432 T-4


Grup B: Seccions amb base bituminosa


E-1 E-2 E-3


B-111 B-112 B-113 B-121 B-122 B- 123 B-131 T-1


B-211 B-212 B-213 B-221 B-222 B- 223 B-231 T-2


B-311 B-312 B-313 B-321 B-322 B- 323 B-331 T-3


B-411 B-412 B-421 B-422 B- 423 B-431 T-4


Grup C: Seccions amb base de grava ciment


E-1 E-2 E-3


C-111 C-112 C-113 C-121 C-122 C-131 C-132 T-1


C-211 C-212 C-221 C-222 C-231 T-2


C-311 C-312 C-321 C-322 C-331 T-3


C-411 C-412 C-421 C-422 C-431 C-432 T-4
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DOCUMENT 2. – PRESSUPOSTDEL PROJECTE


1 ANTECEDENTS


Com ja s’ha explicat, el present projecte parteix d’una realitat existent conjunta que ara es separa en dos
pol·lígons. El pressupost per tant haurà de ser també repartit en les parts corresponents a dascún d’ells.


1.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL INICIAL. TOTAL OBRA


RESUM DE PRESSUPOST IMPORT
Capítol 1 MOVIMENT DE TERRES 323.596,62
Capítol 2 XARXA DE SANEJAMENT 5.490,82
Capítol 3 VIALS I VORERES 103.454,41
Capítol 4 INSTAL·LACIONS 60.110,26
Capítol 4.1 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 12.919,26
Capítol 4.2 XARXA D'ELECTRICITAT 17.852,92
Capítol 4.3 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 17.598,56
Capítol 4.4 XARXA TELECOMUNICACIONS 8.317,92
Capítol 4.5 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 5 ACABATS URBANS 8.869,77
Capítol 5.1 SENYALITZACIÓ 2.857,73
Capítol 5.2 MOBILIARI URBÀ 1.116,52
Capítol 5.3 JARDINERIA 4.895,52
Pressupost d'execució material 501.521,88


1.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PENDENT D’EXECUTAR. TOTAL OBRA


RESUM DE PRESSUPOST IMPORT
Capítol 1 MOVIMENT DE TERRES 38.333,63
Capítol 2 XARXA DE SANEJAMENT 5.490,82
Capítol 3 VIALS I VORERES 87.551,71
Capítol 4 INSTAL·LACIONS 42.523,31
Capítol 4.1 INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 7.760,40
Capítol 4.2 XARXA D'ELECTRICITAT 9.475,16
Capítol 4.3 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 17.588,16
Capítol 4.4 XARXA TELECOMUNICACIONS 4.277,99
Capítol 4.5 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 5 ACABATS URBANS 7.192,08
Capítol 5.1 SENYALITZACIÓ 2.857,73
Capítol 5.2 MOBILIARI URBÀ 1.116,59
Capítol 5.3 JARDINERIA 3.217,76
Pressupost d'execució material 131.376,16
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1.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PENDENT D’EXECUTAR. POL·LÍGON I


RESUM DE PRESSUPOST IMPORT
Capítol 1 XARXA DE SANEJAMENT 2.281,66
Capítol 2 VIALS I VORERES 13.962,36
Capítol 3 INSTAL·LACIONS 11.722,72
Capítol 3.1 XARXA D’ESCOMBRARIES 3.421,60
Capítol 3.2 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 8.301,12
Capítol 4 ACABATS URBANS 2.772,88
Capítol 4.1 SENYALITZACIÓ 1.554,62
Capítol 4.2 MOBILIARI URBÀ 558,26
Capítol 4.3 JARDINERIA 660,00
Pressupost d'execució material 30.739,62


2 PRESSUPOST DEL PROJECTE


El present pressupost correspon als treballs pendents d’executar corresponents al Pol·lígon I.


2.1 AMIDAMENTS
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2.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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2.3 QUADRE DE PREUS Nº 1
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2.4 QUADRE DE PREUS Nº 2
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2.5 PRESSUPOST
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2.6 RESUM DE PRESSUPOST
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DOCUMENT 3. - PLECS DE CONDICIONS


1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS


Aquest apartat condicionarà la Memòria d'Execució i determinarà el Plec de Condicions Particulars
necessàries pel desenvolupament de la construcció del present Projecte.


2 CONDICIONS PARTICULARS GENERALS DE L'OBRA


La finalitat d'aquesta memòria és desenvolupar les condicions generals que han de tenir la mà d'obra, els materials a
emprar a l'obra, aquelles condicions auxiliars per a la bona execució de la mateixa, així com els criteris d'abonament
de partides que per condicions especials del terreny no estiguin contemplades al Resum del Pressupost.


Corresponen amb lleugeres variants d'adaptació a les prescripcions dels Plecs Generals i Normes següents:


a) Centre Experimental d'Arquitectura (Madrid, 1948).
b) Delegació d'O.P. i Comunicacions (Tetuan, 1944).
c) Normes U.N.E.
d) Diversos plecs particulars de professionals en exercici.


2.1 MÀ D'OBRA


Independentment de les estipulacions contingudes als plecs generals facultatius i legals, seran exigibles a tot el
personal a admetre a l'obra les següents condicions:


a) Sanitàries. No patir malalties infecto-contagioses ni defecte físic que l'impossibiliti per a la labor que hagi
d'exercir.


b) Professionals. Exceptuant la peonada no qualificada, tot el personal haurà d'acreditar els
coneixements tècnics exigits per les Corporacions Sindicals i Gremials per a la definició de les diverses
categories laborals.


c) Assistencials. Estar degudament assegurats d'acord amb la legislació vigent.


L'Enginyer Director de l'Obra, podrà exigir la presentació dels corresponents justificants, tant d'idoneïtat com
d'assegurances assistencials i socials.


2.2 CONDICIONS MATERIALS DELS ELEMENTS


Tots els materials tindran les condicions que per a cadascun d'ells es fixin a aquest plec, rebutjant-se totes aquelles
que a judici de l'Enginyer Director de les obres no les reuneixin.


Assaigs


Els assaigs, anàlisis i proves que s'hagin de realitzar per comprovar si els materials que s'han d'emprar a les obres
reuneixen les condicions fixades al present plec, seran verificades pel Director Facultatiu o be pel Laboratori que
aquest consideri oportú. Totes les despeses de proves i anàlisis seran a compte del Contractista i estaran incloses
als preus del pressupost.


Reconeixement


Tots els materials seran reconeguts per l'Enginyer Director (o per la persona per ell delegada) abans del seu
emprament a l'obra, sense l'aprovació del qual, no es podrà procedir a la seva col·locació.
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Els que a judici de l'Enginyer no siguin admissibles, es retiraran encara que ja estiguin col·locats.


Mostres


De cada classe de materials es presentaran oportunament mostres a l'Enginyer Director per a la seva aprovació, les
quals es conservaran per comprovar el seu dia els materials que s'han emprat.


Certificat de qualitat


L'Enginyer Director podrà exigir dels materials que cregui oportú, el corresponent certificat de qualitat expedit pel
laboratori oficial o gabinet privat degudament autoritzat per a l'expedició d'aquesta classe de certificats.


Aigua


Són admissibles totes les aigües potables. Les no potables s'analitzaran, rebutjant-se les minerals i selenitoses. El
Contractista està obligat a conduir l'aigua necessària per als diferents usos de l'obra fins al peu de la mateixa, éssent
del seu compte totes les despeses que això comporti.


2.2.1 MATERIALS PETRIS


Pedres


La pedra per a les fàbriques i ferms serà suficient resistent als esforços que hagi de suportar, a la influència dels
agents atmosfèrics i a la de l'aigua (quan hagi d'estar amb contacte amb ella). La qualitat i dimensions seran les
establertes al projecte o les que prescrigui el Director Facultatiu.


Com a complement a les anteriors, s'exigiran les condicions establertes a les següents normes:
a. Per a presa de mostres: UNE 41.110.
b. Per a assaigs generals: UNE 7.133 -7.134 -7.135 - 7.136 - 7.137 - 7.139 - 7.140.
c. Per a morters i formigons: UNE 41.062 - 41.111 - 41.112.


Àrids


Els àrids procediran de pedres que compleixin les condicions que s'exigeixen per a la mamposteria, nomenant-se
de jaciments els que es trobin a la platja, canal o mina, (encara que hagin de passar per una classificació), i
artificials, aquells als quals se'ls hagi de variar el tamany dels seus components per mitjans mecànics. S'ha de tendir
a que tinguin la composició granulomètrica que prescriu la instrucció per a l'execució d'obres de formigó armat;
però per a mamposteria, formigons en massa, voltes de menys de deu metres de llum i obres armades amb
coeficients de treball menor de trenta quilograms, n'hi haurà prou en que els àrids no siguin allargats o en llosetes.


Les condicions que s'assenyalen a continuació tendeixen a simplificar la formació de preus i a servir de guia al
Contractista, però l'Enginyer tindrà sempre dret a variar les proporcions dels àrids per obtenir la major compacitat
possible sense variació de preu, mentre que no s'emprin qualitats de grava i arena no prescrites. La dimensió
màxima dels àrids en relació amb l'obra en que s'hagin d'emprar, serà la que marca la Instrucció per a l'execució
de formigó armat, sense sobrepassar mai la de 80 mm.


Tot-u nº 1


Es nomena tot-u nº 1 a la mescla de materials àrids de jaciment (o artificials), la compacitat de la qual sigui al menys
65%. Es procurarà extreure o dipositar a la mescla apreciables quantitats per assegurar la major uniformitat possible.


L'Enginyer podrà prescriure la mescla de materials procedents de diferents llocs del jaciment o amb diverses
obertures de matxucadora per obtenir la major compacitat possible.


Tot-u nº 2


Es nomena tot-u nº 2 a la mescla de materials àrids de jaciment (o artificials) que compleixin les condicions
imposades per la Instrucció per a l'execució d'obres de formigó armat en quant a composició granulomètrica.


Arenes


Per a l'assaig de les mateixes es compliran les estipulacions UNE 7.073 - 7.082 -7.083 - 7.084.
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Arena nº 1


Es nomena arena nº 1 a l'arena natural o artificial exempta de llim, argila, matèries orgàniques o qualsevol altre
cos estrany, així com de la pols impalpable, encara que sigui del mateix material que l'arena i els grans de la qual
estiguin compresos entre 0'5 i 5 mm.


Arena nº 2


L'arena nº 2 destinada especialment a lliscats i rejuntats, complirà les mateixes condicions que l'arena nº 1, però els
seus grans estaran compresos entre 0'5 i 1'5 mm.


Arena nº3


L'arena nº 3 complirà les condicions de la Instrucció per a l'execució d'obres de formigó armat, prenent- se com a
tamany màxim el de 5 mm.


Graves


Per a l'assaig de les mateixes es compliran les estipulacions UNE 7.083 - 7.084.


Grava nº 1


La grava nº 1 serà natural o matxucada, els grans de la qual estaran compresos entre 5 i 20 mm, éssent qualsevol la
proporció en que estan distribuïts els grans de tamany intermitjà.


Grava nº 2


Els tamanys límits dels àrids seran els mateixos de la grava nº 1, però els tamanys compresos entre 5 i
10 mm entraran en la proporció necessària per a que al mesclar l'arena es compleixin les condicions
assenyalades per la Instrucció per a l'execució d'obres de formigó armat.


Grava nº 3


La grava nº 3 tindrà els seus grans compresos entre 20 i 40 mm, éssent indiferent la seva composició  intermitja.


2.2.2 MATERIALS ORGÀNICS


Fustes


Totes les fustes s'hauran d'emprar sanes, ben curades i sense balcaments. Estaran exemptes de nusos, escletxes i
quants defectes conspirin contra la duració i el bon aspecte de l'obra.


Les dimensions de totes les peces es subjectaran a les indicades als plànols i a les que figurin als detalls que es
facilitin el seu dia.


La talla s'executarà amb la perfecció necessària amb la finalitat de que cada peça i les unions es facin sòlides amb
arreglament a les bones pràctiques de la construcció.


Quitrans, asfalts, betums, emulsions i mescles


Tots els productes betuminosos compliran les següents estipulacions de les normes UNE. Quitrans


a) Per a assaigs: UNE 7.031 - 7.032 - 7.035 - 7.086 - 7.092 -7.115 - 7.120 - 7.153.
b) Per al seu emprament a les carreteres: UNE 41.103.


Asfalts
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a) Per a construcció de paviments: UNE 41.101.
b) Per a impermeabilització: UNE 41.088.


Betums


a) Per a assaigs: UNE 7.066 - 7.112 - 7.115 - 7.143 - 7.155 - 7.167.
b) Per a construcció de paviments: UNE 41.101.
c) Per a impermeabilització: UNE 41.088.
d) Per al rebliment de les juntes: UNE 7.167.


Emulsions, materials, mescles i productes betuminosos


a) Per a assaigs: UNE 7.004 - 7.005 - 7,013 - 7.031 - 7.057 - 7.111 - 7.122 - 7.123 -7.124 -7.125 - 7.128 -
7.129 - 7.146 - 7.148 - 7.149 - 7.150 - 7.151 - 7.152 - 7.154 - 7.156.
b) Per a construcció de paviments: UNE 41.086 - 41.095 - 41.099 - 41.102 - 41.108 - 41.109.


2.2.3 MATERIALS AGLOMERATS


Guixos


El guix serà de primera qualitat, blanc, net, untuòs al tacte adherent, sense grans, sense defectes de cocció ni
exposició als agents atmosfèrics. Es subministrarà amb sacs precintats i es conservarà a lloc sec i abrigat.


Haurà de donar a la pasterada una pasta uniforme sense grumolls persistents i ser de presa ràpida i forta, exigint-
se que una vegada estesa, no es reblaneixi el guix que presenti un principi d'hidratació.


Calç


La calç, perfectament calcinada, procedirà de pedra calcària sense argila ni arena i contindrà al menys el 90% del seu
pas en calç. Provindrà directament del forn, i no s'aplicarà la que porti més de tres mesos de fabricació. Reduïda a
pasta, haurà de presentar suavitat al tacte i no contenir substàncies pètries ni terroses. El percentatge d'ossos no
ha de ser superior en cap cas al 2% després d'apagada. El volum augmentarà fins el doble del que abans tenia.


Aglomerats hidràulics


El ciment i d'altres aglomerats hidràulics que s'hagin d'emprar a les obres, compliran les condicions que figuren al
Plec per a la recepció d'aglomerants hidràulics, aprovat per ordres de 20 de juny de 1.928 i 10 de novembre de 1.930,
o al vigent de la data d'execució de les obres.


Materials ceràmics


Els maons massissos, totxanes, encadellat, rajoles, toves, gelosies i d'altres materials de terra, seran de bona argila,
que no tinguin més d'un 5% d'arena exempta de calç, guix, sílice i de qualsevol altra matèria nociva. S'hauran de
coure fins que presentin un principi de vitrificació, tinguin un color uniforme, amb les dimensions prescrites, sonors,
sense nusos, ruptures, escletxes, fenedures, buits, etc. i no seran fràgils, presentaran arestes vives i produiran sorolls
metàl·lics al ser copejats.


Els maons hauran de presentar càrregues mínimes de ruptura a la compressió de 85 Kg/cm2.


2.2.4 MATERIALS METÀL·LICS


Acer laminat


Els acers laminats, peces perfilades i palastres, hauran de ser de gra fi i homogeni, sense presentar escletxes o
senyals que puguin comprometre la seva resistència. Estaran ben calibrats, qualsevol que sigui el seu perfil i els
extrems ben escairatsi sense rebaves.


El palastre podrà ser treballat a llima o burí i perforat, encorbat i escalfat segons les pràctiques seguides
ordinàriament als tallers sense rendir-se ni escletxar-se. Els assaigs a tracció hauran d'expulsar càrregues de
ruptura a 36 Kg/mm2. L'allargament mínim al moment de la ruptura serà de 23% operant amb barretes de 200 mm.
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Per als acers d'armadures s'haurà d'aplicar el prescrit als articles 17 i 22 de la vigent Instrucció per al Projecte i
Execució d'Obres de Formigó.


Acer moldejat


Els acers moldejats hauran de ser d'una contextura completament homogènia, sense escòries a la massa o d'altres
defectes.


La resistència a la ruptura per tracció serà al menys de 45 Kg/mm2 i l'allargament mínim serà del 15% amb barretes
de 200 mm.


Fosa


Les foses seran de segona fusió. La fractura presentarà gra fi i homogeni. Hauran de ser tenaces i dures, podent-se
treballar en canvi amb llima i burí.
No tindran bosses d'aire ni buits, taques pels o d'altres defectes que perjudiquin la resistència o la continuïtat i
bon aspecte de la superfície. Els forats per als passadors i perns, es faran sempre al taller, fent ús de les
corresponents màquines i ferramentes. El Director Facultatiu, podrà exigir que els forats vinguin totalment
taladrats segons les normes que fixarà a cada cas.


La resistència mínima a la tracció serà de 15 Kg/mm2. Les barres d'assaig es trauran de la meitat de la colada
corresponent o vindran foses amb les peces moldejades.


Claus i Cargoleria


La ferramenta utilitzada a la fusteria, de penjar i seguretat, serà senzilla però ben construïda, pròpia a la finalitat a que
està destinada.


Tot clavaó i cargolaria que s'empri, serà de ferro dolç i de dimensions necessàries per poder resistir tots els esforços.


Morters i formigons


En la confecció de formigons i en la de morters de ciment bastard, s'emprarà exclusivament ciment artificial
pòrtland (d'una marca acreditada) de presa lenta, amb envàs de paper i que compleixi les condicions estipulades
al Plec General de Condicions per a la recepció d'aglomerats hidràulics per a les obres de caràcter oficial.


La dosificació de morters diferents serà la següent:


- Morter de calç i ciment per a murs de fàbrica de


maó: 0'300 m3 de calç en pasta
50 Kg de ciment
pòrtland 1 m3


d'arena


- Morter de calç i ciment per


arrebossats: 0'400 m3 de calç


en pasta
50 Kg de ciment
pòrtland 0'500
m3 d'arena


- Morter de calç per a lliscats:


0'700 m3 de calç
en pasta 0'700 m3


d'arena


- Morter de ciment pòrtland per a lliscats:


800 Kg de ciment







Pàg.7


REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PM-MIG CAMÍ – POLÍGON ACTUACIÓ I
PLECS DE CONDICIONS


pòrtland 0'630 m3


d'arena


- Morter per a murs carregats:


380 Kg de ciment
pòrtland 1 m3


d'arena


- Morter de ciment pòrtland per a


arrebossats: 500 Kg de ciment


pòrtland
1 m3 d'arena


Nota: Als morters que intervingui la calç, aquesta podrà ser substituïda per airejants, procedint-se en aquest cas a
dosificar el morter d'acord amb les característiques que doni la casa subministradora de l'airejant.


Formigons


Els formigons tindran la resistència o càrrega mínima de ruptura o compressió en proveta cúbica de 120 Kg/cm2 per
a formigons de rebliment i per a ciments 160 Kg/cm2 al cos de l'obra i 225 Kg/cm2 per als d'armar.


Maquinària


Reunirà les degudes condicions d'adequació al treball que hagi de realitzar i el seu muntatge i funcionament es
realitzarà de manera que es garantitzi en absolut la seguretat del personal que hagi de manipular-la, així com la del
que treballi en obra.


2.3 CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ


Replantejos


1. Executades les instal·lacions prèvies a l'obra tal com cabina, tanques, etc., s'haurà de procedir per l'Enginyer
Director o Tècnic que el representi i en presència del Contractista o representant legalment autoritzat del mateix,
al replanteig general i anivellament del terreny, amb arreglament als plànols d'obra i a les dades o ordres que
faciliti.


2. Els treballs es començaran traçant-se l'eix principal de l'obra, al qual es referiran els eixos secundaris que és
necessari replantejar.


3. S'obtindran els perfils del terreny que siguin necessaris per determinar exactament la quantitat de terres a
desmuntar o a reblir, marcant-se les alineacions i rasants als punts necessaris per a que, amb auxili dels plànols de
detall, el Contractista pugui realitzar els treballs amb arreglament al projecte.


4. S'assenyalarà finalment una línia de nivell invariable que marcarà el pla que es pren com a referència per a les
obres de moviment de terres i obertura de rases.


5. Del resultat del replanteig s'aixecarà un acta, que firmaran per triplicat l'Enginyer Director i el Contractista,
havent-se de fer constar si es pot procedir a l'execució de l'obra i si el replanteig esmentat concorda o no amb el
projecte. Podran sens dubte començar-se les obres quan existeixi conformitat i quan les variacions que s'observin
no alterin el pressupost en més d'un deu per cent (10%) en un o altre sentit.


6. El traçat replantejat sobre el terreny es reconeixerà pel Contractista, amb la col·laboració del personal encarregat
de la inspecció de les obres i amb els plànols a la vista, havent-se de reposar els picots o estaques que faltin, per a
que la demarcació de la línia sigui completa. Acabat l'examen, es considerarà lliurada l'obra al Contractista i correrà
al seu càrrec la reposició de les estaques que es perdin, essent del seu exclusiu compte el restabliment del traçat en
la forma que se li va entregar, per lo qual tindrà cura de posar estaques de referència que facilitin aquesta operació,
sempre que la marxa dels treballs exigeixi que se n'arranqui alguna. També serà obligació del Contractista facilitar
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al personal encarregat de la inspecció, els peons i estaques que facin falta per al replanteig de les obres de fàbrica
i accessoris. Si aquestes es perdessin, es reposarien per compte del mateix.


7. Es concedirà al Contractista un termini de set dies, a comptar des de la data de notificació de l'acta de replanteig
per a que, dins del mateix, formuli les observacions o reclamacions que cregui oportunes. Passat el termini
esmentat, tota reclamació serà automàticament rebutjada.


Aquest termini podrà ser escurçat o ampliat per l'Enginyer Director.


8. Llevat de nova ordre en contra, i degudament justificada, de l'Enginyer Director, el Contractista no podrà
començar una obra sense la prèvia execució de les operacions de replanteig general i les altres esmentades als
apartats anteriors i les indispensables comprovacions i acceptació de les actes corresponents.


9. La Direcció Facultativa farà unes obertures sobre el terreny de les obres de fàbrica marcant la direcció de les
rases, les quals després d'obertes, hauran de ser reconegudes per aquesta Direcció, sense l'autorització de la qual
el contractista no podrà reblir-les per al ciment d'obres.


Materials, maquinàries i mitjans auxiliars


Ja s'estableixen anteriorment les condicions que han de reunir els materials, maquinària i mitjans auxiliars
d'emprament general.


Els d'us específic per a cada grup d'unitats d'obra, s'estipulen als apartats corresponents del present Plec.


2.4 MEMORIA D'EXECUCIÓ


2.4.1 FORMIGONS


Tots els formigons compliran la EHE-08, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta
instrucció.


Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.


Es fabricarà sempre en formigonera, sent el període de batut superior a un minut i inferior al minut i mig de tal
manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme en tota ella.


A més de les prescripcions de la EHE es tindrà en compte les següents:


La instal·lació de transport i posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat.


No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una altura superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m), ni
distribuir-lo amb pala a gran distància.


Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o la posta en obra del formigó, sense l'autorització del
Facultatiu encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència i qualsevol de les
característiques del formigó. Pel formigonatge en temps fresc i calorós es seguiran les prescripcions de la EHE.


Mai no es col·locarà un formigó sobre un terreny que estigui gelat.


El previbrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment sense que
es mogui horizontalment mentre que està submergit en el formigó.


Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació de borses de pedres i
coqueres.


En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE.


La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que compleixin les prescripcions
de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible.
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Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de
gerga humits per protegir-la dels agents atmosfèrics.


Abans de recomençar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó
fresc amb el que està endurit.


Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb xarpellera mullada. Com a mínim durant
els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la
inundació, o cobrint-les amb arena o xarpellera que es mantindran constantment humides.


La temperatura del aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20) graus a la del formigó, per evitar
producció de badadures per refredament brusc.


També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia
autorització per escrit del Facultatiu Director.


Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per què, un cop desencofrada i
carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i
tècniques especials d'encofrat de les que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, tenint que
justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.


El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons.


Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per la col·locació.


El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per
executar la unitat d'obra menys les armadures i la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat.


Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i demés operacions necessàries a judici de la
Direcció de les Obres per l'execució del formigonat es consideraran incloses en els preus dels formigons.


2.4.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'ENLLUMENAT


GENERALITATS


L'objecte d'aquest plec de condicions és establir les especificacions que han de complir les instal·lacions elèctriques a
Baixa Tensió, descrites al present estudi o projecte.


L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les condicions establertes al present plec i subjectes a les
prescripcions que estableixen els Reglaments Oficials vigents:


- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió promulgat per Decret del 20 de setembre de 1973 (B.O.E.
9/10/1973).
- Ordres de: "Els Serveis Territorials d'Indústria".
- Ordres i normes municipals sobre l'emprat del subsòl i vol de la via pública.
- Normes particulars de la companyia subministradora.
- Normes U.N.E., N.T.E. espanyoles i les D.I.N. ó U.V.E. en tot el no especificat en aquells.
- A més a més, totes les restants disposicions vigents que siguin de compliment obligatòria d'acord
amb la legislació elèctrica.


ASSAIG DELS MATERIALS


L'industrial adjudicatari efectuarà la instal·lació segons les prescripcions de l'apartat anterior. Es considerarà
complit aquest apartat quan els serveis d'inspecció de "Els Serveis Territorials d'Indústria", de la Companyia
Subministradora i de l'Ajuntament, donin la seva conformitat a l'execució de la mateixa, i una vegada
complimentats els tràmits necessaris, autoritzin la connexió a la xarxa pública.


Qualsevol objecció en l'acceptació dels materials o aspectes de la instal·lació pels diversos organismes
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competents, serà corregida per l'industrial adjudicatari al seu càrrec, no considerant-se acabada l'obra fins que no
estigui reparat el defecte i acceptat totalment per l'organisme corresponent.


Tots els materials emprats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran d'ésser de primera qualitat.


Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, l'adjudicatari o contractista presentarà el
tècnic encarregat els catàlegs, certificats de garantia, mostres, etc., dels materials que vagin a emprar-se a l'obra
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció d'Obra.


Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, poden ésser refusats per la Direcció d'Obra inclús després de
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest plec de condicions, havent de ser canviats per
l'Adjudicatari per altres que les compleixin.


Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin acoblats o col·locats, haurà de retirar-los el Contractista
immediatament en la seva totalitat. De no complir-se aquesta condició, la Direcció d'Obra podrà manar retirar-los
de la manera que cregui oportuna i per compte del Contractista.


Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i us, refusant-se els que estiguin avariats,
amb defectes o deteriorats.


Quan el Director d'Obra cregui oportú podrà encarregat i ordenar l'anàlisis, assaig o comprovació dels materials,
elements o instal·lacions, be sigui a la fàbrica d'origen, laboratoris oficials, etc., o be a la mateixa obra, segons
cregui més convenients, encara que no estiguin indicats en aquest plec.


En cas de discrepància, els assaigs o proves es faran al laboratori que la Direcció d'obra designi. Les
despeses ocasionades per aquestes proves i comprovació seran per compte de l'Adjudicatari.


L'Adjudicatari tindrà en tot moment un tècnic capacitat encarregat al front de l'obra mentre es realitzin els treballs,
el qual rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni el Director.


També hi seran sempre a l'obra, el nombre i classe d'operaris que siguin necessaris pel volum i natura de les feines
que s'hagin de realitzar. Aquests operaris seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici.


Quan la Direcció d'Obra ho cregui convenient, podrà tenir a l'obra un vigilant, dependent directament d'ella, amb
totes les facilitats per part del Contractista per a que pugui complir amb la missió encomanada.


En tots els casos l'industrial adjudicatari abonarà totes les despeses que això origini.


El muntatge dels elements i realització de les obres, es faran amb subjecció al present projecte, normes i disposicions
oficials que li siguin d'aplicació i a les ordres que doni el Director de l'obra.


El Director d'obra interpretarà el projecte i donarà les ordres per el desenvolupament, marxa i disposició de les
obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin profundament el projecte o la
mena de treballs i materials consignats al mateix.


El Contractista no podrà introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.
Si alguna part de l'obra o classe de materials no quedes prou especificada, presentés dubtes o alguna contradicció
als documents del present projecte, o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa en la marxa de les obres, el
Contractista ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció d'Obra per escrit, abstenint-se d'instal·lar
els materials o d'executar l'obra en qüestió, fins rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d'Obra que ho farà
igualment per escrit.


No seran considerades com millores ni modificacions del Projecte mes que aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direcció d'Obra i convingut preu abans de procedir a la seva execució.


La contracta comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, ma d'obra, mitjans auxiliars i tots els treballs,
elements i operacions necessàries per a la ràpida execució de les obres, muntatges i instal·lacions que són objecte
del present projecte, fins deixar-les completament acabades en perfecte estat de realització, funcionament,
utilització i aspecte.


Si en el transcurs de les obres, l'execució no fos adient o el material presentat no reunís les condicions
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necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.


En aquest cas es fixarà un termini per determinar les unitats la paralització de les quals pogués perjudicar les
obres, sense que durant aquest termini es comencin nous treballs. No s'abonaran els replecs de material que
s'haguessin efectuat.


CONDICIONS DELS MATERIALS


Fonamentacions i suports
El formigó en massa per emprar a les fonamentacions haurà de complir en tots els aspectes, la norma vigent sobre
aquest. La resistència característica serà de 100 Kg/cm2.


Les dimensions de les fonamentacions, pericons, rases o encreuaments, seran les expressades als plànols del
present projecte. Els materials per emprar, maons, panots, aglomerats hidràulics, etc., compliran les prescripcions
del Plec de Condicions del M.O.P.U. per a obres públiques.


Els pericons de registre portaran marc i tapa de fosa de ferro, amb la inscripció "Enllumenat Públic".


Llumeneres, làmpades i equips d'encesa
Seran de fabricant reconegut i que ofereixin una garantia mínima de recanvis de totes les peces durant un any.


Les llumeneres tipus DQ o similar han estat dissenyades per l'enllumenat de parcs, zones ajardinades,
urbanitzacions, places, passejos. Quan per les característiques de la instal·lació o pels nivells d'il·luminació
previstos es desitja emprar làmpades de baixa potencia, amb el criteri de màxim aprofitament de l'energia
utilitzada i un millor repartiment de la llum en totes direccions.


Això s'aconsegueix en base a les qualitats constructives que es descriuen a continuació i entre les que hi ha que
descartar:
* La utilització d'una armadura integral d'alumini fos injectat a pressió que incorpora l'equip auxiliar d'encesa.
* Difusor tipus globus fixat sobre l'armadura d'alumini de la base construït en polietilé (material


extraordinàriament resistent als cops denominat antivandàlic).


Les principals característiques constructives estaran formades pels elements que s'indiquen a continuació:


- Carcassa
De fosa d'alumini construïda d'una sola peça i suport per l'equip auxiliar i el component òptic difusor. Al seu interior
es situa una presa de terra i una brida per retenció del cable d'alimentació.


- Sistema de tancament
Mitjançant molles i cargols d'acer inoxidable de fàcil accionament.


- Junta d'estanqueïtat
De cautxú microcel·lular de porus oberts amb additius antioxidants inalterables a les radiacions ultraviolades,
resistent a una temperatura de treball de 95° molt superior a la real de funcionament i que actua de filtre en la
respiració de la llumenera.


- Tapa portaequips
Aquestes llumeneres incorporen l'equip auxiliar d'encesa de la làmpada juxtaposat a la làmpada quedant així
centralitzats els elements susceptibles de manteniment.


- Acoblament
Es pot acoblar a tub de 60 o 75 x 40 mm de diàmetre.


- Portalàmpades
De porcellana reforçada amb sistema de retenció de la làmpada.


- Grau de protecció
Grau de protecció del sistema òptic IP-549 classe 2 segons les prescripcions de la norma UNE 20.324-78.


- Balast
Acoblament sobre suport interior fixat a la base d'alumini. Del nucli a l'aire impregnat al buit amb resines de
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polimerització irreversibles i acabat amb vernís anticriptogàmic i regleta de connexió de poliamida amb càrrega
de fibra de vidre.


- Làmpades
Les llumeneres exteriors esfèriques s'usen amb làmpades de vapor de mercuri de 150 W.


Les làmpades halogenes color corregit, tenen la superfície interior del bulb coberta d'una capa fluorescent de
vanadat d'itri, s'obté un to de llum blanca (temperatura de color 4350°K) i una acceptable discriminació dels colors
(DIN 5035, nivell 3, 40<Ra<69).


Potencia nominal 150 W
Dimensions 90x226
Flux lluminós 13000 lum.
Virolla E 40
Eficàcia 54 lm/w
Voltatge 130 V
Intensitat 2'15 A
Condensador 18


El contractista adjudicatari aportarà un certificat del fabricant de llumeneres referent als següents punts:


Les llumeneres d'aquella partida, identificades per un nombre control indeleble, han estat
sotmeses a un procés de control de qualitat degudament documentat.
Les corbes fotomètriques corresponen a les obtingudes al Laboratori Oficial. El grau
d'estanqueïtat del compartiment òptic és com a mínim IP-55.
El fabricant posarà a disposició del Director d'Obra el seu laboratori per poder
verificar l'anteriorment esmentat i realitzar els contraassaigs que consideri adients.


Les llumeneres a instal·lar i les seves parts constituents, assoliran els nivells de prestacions que s'indiquen a
continuació:


Les corbes fotomètriques de la llumenera s'ajustaran a les utilitzades al projecte. En cap cas el
rendiment sobre la calçada pot ser inferior al projectat.


El contractista aportarà corbes d'un centre oficial on s'acrediti l'anteriorment esmentat.


El compartiment òptic tindrà un grau d'estanqueïtat mínim IP-55 segons exigències de la
norma U.N.E. 20.324-78. S'acreditarà mitjançant el corresponent Certificat Oficial.


Considerant una temperatura ambient de 25°C, les temperatures màximes als diferents
punts de la llumenera no hauran de superar els següents valors:


- Superfície exterior del portalàmpades: 160°C
- Virolla de la làmpada: 195°C
- Reactància (punt més calent exterior): 125°C
- Condensador(punt més calent exterior): 75°C
- Arrencador (punt més calent exterior): 75°C
- Cubeta de tancament de metacrilat
(punt més calent superfície interior): 90°C
- Cubeta de tancament de policarbonat
(punt més calent superfície interior): 130°C
- Cubeta de tancament de vidre
(punt més calent superfície interior): 140°C
- Junta de tancament: 80°C
- Regleta de connexions: 80°C


S'haurà de poder acreditar mitjançant el corresponent Certificat Oficial.


. Tots els elements de la llumenera que hagin de manipular-se (tancaments, cargols de fixació al suport, etc.), seran
resistents a la corrosió.
Es verificarà mitjançant un assaig en cambra de boira salina amb una concentració del 5% de clorur sòdic i a una
temperatura entre 40 i 5°C durant 100 hores. A la fi de la prova, les peces assajades no hauran de presentar
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símptomes de deteriorament.


. Les llumeneres seran de classe i s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat oficial.


. La resistència mecànica de la cubeta de tancament haurà de ser capaç de suportar una energia de xoc de 6 J.


. L'armadura haurà de complir amb el grau 7 de protecció contra els danys mecànics segons U.N.E. 20.324-78.


. S'utilitzaran làmpades de fabricant reconegut com de primera categoria i s'haurà de facilitar informació sobre les
característiques principals que s'indiquen a continuació:


Làmpades de vapor de mercuri color corregit. Potència en W. Flux lluminós (+10%) a 100 hores en lumens.


150 W 13.500


La vida mitjana de les làmpades a utilitzar s'ajustarà a la corba de mortalitat facilitada pel fabricant i que
s'acompanyarà a l'oferta o proposta.


La pèrdua de flux lluminós no sobrepassarà els valors de la corba donada pel fabricant i s'acompanyarà a l'oferta o
proposta.


Els equips d'encesa a utilitzar hauran de complir les normes CEI 262 i concretament les següents prescripcions:


- Les reactàncies hauran de portar de manera clara i inesborrable les següents indicacions: marca,
tipus, tensió nominal, freqüència i intensitat, potència nominal de la làmpada i l'esquema de connexions
(en especial quan les reactàncies siguin per al tipus d'enllumenat reduït per al mètode de control de
flux encès).


- Han de preveure's dispositius de fixació sòlids.


. Els borns han de permetre la connexió de cables de les següents seccions:


- Per a potències de làmpades iguals o inferiors a 125 W: 2'5 mm2.


- Per a potències de làmpades superiors a 125 W: 2'5 a 4 mm2.


Els borns no han de quedar solts en afluixar el cargol de connexió. Els borns han d'estar construïts de manera que,
després d'estrènyer el cargol, el cable quedi fermament subjecte. La connexió s'ha de poder fer sense
preparacions especials (soldadures, etc.).


La resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica entre el debanat i nucli, i entre el debanat i coberta, serà com a
mínim de dos megahoms. Hauran de suportar una tensió de prova de 2000 V durant un minut.


S'acreditarà mitjançant l'assaig realitzat per la mostra entre la partida subministradora.


Els condensadors, per corregir el factor de potència cos.phi, hauran de complir les següents especificacions:


- Marca, tipus, tensió nominal, freqüència, capacitat i temperatura de funcionament.


- Haurà d'anar proveït del seu dispositiu de fixació sòlid. Entre els borns es connectarà una
resistència de descarrega quan la capacitat del condensador superi 0'5 nF.


- El condensador estarà preparat per treballar amb temperatures de 85°C i serà totalment estanc.


Quant a les característiques elèctriques, el condensador haurà de resistir 1'5 cops la tensió nominal durant 2
segons entre capes metàl·liques. L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta exterior serà, com a mínim de
dos megahoms i haurà de resistir durant un minut una tensió de prova de 2000 V.


El condensador haurà de resistir 1'1 cops la tensió nominal de manera permanent. La seva capacitat estarà
compresa entre el 90% i el 110% de la nominal.


- Conductors i conductes
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Cada conductor, format per un o varis fils de coure, aïllats amb PVC sota coberta exterior, també de PVC, serà de
les següents característiques:


- Tensió nominal de servei 1.000 V.
- Tensió de prova 7.000 V entre conductors aïllats durant 16 minuts.
- Compliment de les especificacions de la Norma UNE 21.029 denominació VV 0'6/1 KV.


El coure emprat als conductors elèctrics serà coure comercial pur, de qualitat i resistència mecànica uniforme,
lliure de tot defecte mecànic i amb una proporció mínima del 99% de coure electrolític, conforme a l'especificitat
a la norma UNE 21.011.


La càrrega de trencament per tracció no serà inferior a 24 Kg/mm2 i l'allargament haurà de ser inferior al 25% de la
seva longitud abans de trencar-se, efectuant-se la prova sobre mostra de 25 cm de longitud.


El coure no serà agre per la qual cosa, disposat en forma de conductor, podrà cargolar-se més de quatre vegades
sobre el seu diàmetre, sense que mostri esquerdament.


La conductibilitat no serà inferior al 98% del patró internacional, la resistència ohmica del qual és de 1/58 ohms
per metre de longitud i mil·límetre quadrat de secció a la temperatura de 20°.


Els conductors cablejats tindran un increment de la resistència óhmica no superior al 2% de la del conductor
senzill.


Els assaigs de les característiques mecàniques i elèctriques es faran d'acord amb el que s'especifica a la norma UNE
21.011.


L'aspecte exterior i la fractura revelaran una constitució i col·locació homogènia, no presentant-se deformacions
o irregularitats.


L'existència d'heterogeneïtats es podrà comprovar mitjançant examen microscòpic sobre mostra polida i atacada.


L'anàlisi químic demostrarà una concentració mínima del 99% de coure.


El trencament per tracció serà ocasionat com a mínim a 24 Kg/mm2 no trobant-se la secció trencada a menys de
20 mm de qualsevol mordassa de subjecció sobre mostres de 25 cms de longitud.
La resistència elèctrica es determinarà sobre els fils que constitueixen el cable, acomplint-se en tot cas els límits
assenyalats.


En el cas dels aïllants constituïts per materials plàstics a base de policlorur de vinil o fórmules anàlogues, es
comprovarà la seva resistència entre 50 i 60°C, sense que s'observin deterioracions. Els conductors aïllats amb
matèries plàstiques tindran la superfície exempta de defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un
aspecte d'uniformitat de la capa externa. El gruix de la capa aïllant col·locada al conductor serà uniforme i
concèntrica. Permetran una temperatura màxima permanent del conductor de 70°C, sense que hagi penetració
gradual del conductor al folro del plàstic, estant muntat el cable en posició horitzontal. La norma de qualitat del
cable serà la UNE 21.011.


El Contractista informarà per escrit el Tècnic Encarregat de l'obra del nom del fabricant i dels conductors, i li enviarà
unes mostres d'aquests.


Si el fabricant no reuneix la suficient garantia a judici del Tècnic encarregat, abans d'instal·lar el cable comprovarà
les característiques d'aquests a un Laboratori Oficial. Les proves es reduiran al compliment de les condicions
anteriorment expressades.


No s'admetran cables que presentin desperfectes superficials o que no vagin a les bobines d'origen.


Els empalmaments es realitzaran sempre que sigui possible a la part baixa dels bàculs o de les columnes.


En la connexió dels punts de llums a la xarxa d'enllumenat públic, el cable subterrani d'alimentació anirà seguint
cadascun dels bàculs del circuit.


La connexió es realitzarà mitjançant una regleta dins el bàcul a l'alçada de la porta de registre, on s'hi col·locarà un
tallacircuit fusible. De la referida regleta arrancarà el conductor d'alimentació a l'equip d'encesa i a la làmpada,
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l'unió de la qual amb el portalàmpades tindrà gran solidesa i seguretat.


Les caixes de derivació existents a l'interior dels pericons de registre seran adequades per a una tensió de servei de
1000 V i estaran formades per:


. Cos de fosa, gris, amb nervis de reforç i visos de bronze. Les regletes seran amb borns connectors a pressió.


. Juntes motllejades de neopré. La fixació de la tapa s'aconseguirà mitjançant traus pulisos que permetin treure-la
amb facilitat, després de llarg temps de servei.
. Entrades per broquetes de compressió per a cables amb aïllament de plàstic.
. Proveïdes de terminal adient per al fil neutre.
. Les parts en tensió hauran d'aïllar-se amb cinta especial del tipus P.V.C.


Els conductes seran de P.V.C. de diàmetre diferents per permetre el pas dels conductors elèctrics. El grau de
protecció serà IP-676 segons la norma UNE 20.324.


- Material elèctric del quadre de maniobra


A més a més de les normes particulars de la Companyia Subministradora a complimentar als aparells de:


. Caixa d'escomesa


. Comptadors d'activa i reactiva. Interruptor automàtic de control de potència
tots els aparells hauran de ser subministrats per firmes de reconeguda solvència al mercat nacional.
. Estaran fabricats per treballar amb tensions de servei no inferiors a 1000 Volts.
. Als disjuntors automàtics, després de funcionar durant una hora amb la seva intensitat, l'elevació de
temperatura sobre la d'ambient de les peces conductores i contactes no podrà excedir de 65°C. Així mateix, en
tres interrupcions successives, amb tres minuts d'interval, d'un corrent amb la intensitat corresponent a la
capacitat de ruptura i tensió igual a la nominal, no s'observaran arcs prolongats, deteriorament als contactes, ni
avaries als elements constitutius del disjuntor.
. Els ploms resistiran durant una hora, una intensitat igual a 1'3 vegades la del seu valor nominal, per a seccions de
conductor de 10 mm2 en endavant, i 1'2 vegades la del seu valor nominal per a seccions de conductor de 10 mm2.
Hauran de fondre's en menys de mitja hora amb una intensitat igual a 1'6 vegades la del seu valor nominal per a
seccions de conductor de 10 mm2 (article 15 del reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).
. Les dimensions de les peces de contacte i conductores d'un interruptor seran suficients per a que la temperatura
no pugui excedir de 65°C a cap d'elles, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La
construcció ha d'ésser tal que permeti realitzar un mínim de maniobres d'obertura i tancament de l'ordre de 10000
amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball, sense que produeixi desgast excessiu o avaria als mateixos (article
18 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).
. El Contractista presentarà al tècnic encarregat, un esquema unipolar del quadre d'enllumenat, ressaltant els
elements més importants, rellotge, cèl·lula fotoelèctrica, commutadors, inversors, contactors, ploms, etc.,
acompanyant catàlegs d'aquests aparells.
. En cas de que les marques ofertes pel contractista no reunissin, a judici del Tècnic Encarregat, suficient garantia,
aquest escolliria el material dins de les tres o quatre marques que, en cada cas i segons el seu judici, oferissin major
garantia, i tot i així, podrà exigir quantes proves oficials i certificats es necessitin per comprovar amb tota exactitud
que el material és idoni per al treball a que es destina.
. Tots els assaigs que estimi oportuns el Tècnic Encarregat, es realitzaran a un laboratori oficial.


- Columnes: acabats


. Seran de xapa d'acer i de la forma i dimensions que apareixen als plànols.


. El pes total de les columnes serà l'especificat als plànols.


. Les columnes s'hauran d'entregar, tant interiorment com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent i
pintades amb dues mans del color que fixi la Direcció Facultativa. Aquestes dues mans s'hauran de lliurar "in situ"
un cop instal·lades.


. A la base, o senzillament al fust, s'hi disposarà una porta de registre que doni accés a una cavitat, essent
ambdues de suficients dimensions per permetre el pas i allotjament dels accessoris de les làmpades. Les
frontisses de les portes de registre i els panys, tindran suficient solidesa i permetran tancar perfectament sense
un esforç excessiu. Sobre la porta hi haurà una visera que protegeixi l'entrada de l'aigua de la pluja.
. Tant les superfícies exteriors com les interiors, seran perfectament llises i homogènies, sense presentar irregularitats
o defectes que indiquin una mala qualitat dels materials, imperfeccions a l'execució o ofereixin un mal aspecte
exterior. Les arestes seran de traçat regular.
. Les columnes resistiran, sense deformació, una tracció de 100 Kg de pes aplicada en sentit horitzontal sobre el seu
extrem superior.
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El tractament serà mitjançant galvanitzat en calent, efectuat per la immersió d'objectes de ferro i acer en un bany
de zinc fos, prèvia eliminació total d'òxids, pellofes, greix i qualsevol altre tipus d'impuresa i brutícia, a fi i efecte que
el zinc fos entri en contacte íntim amb la superfície base del ferro acer.


El zenc emprat ha d'ésser d'una riquesa superior al 99'5% de Zn., amb un contingut de ferro inferior al 0'04% , en
plom al 0'0% i exempt de cadmi.


La capa de zenc ha d'ésser llisa i contínua. No ha de contenir glòbuls, acumulacions, taques negres ni zones sense
galvanitzar.


La capa de zenc ha d'ésser adherent, com a conseqüència de la seva aleació amb el ferro o acer base, i no una
simple superposició del metall protector.


El gruix de la capa de zinc ha d'ésser molt regular i no inferior a 0'08 mm a la seva part més prima. Per tant, el pes
del revestiment no ha d'ésser inferior a 500 g/m2 i com a terme mitjà, oscil·larà al voltant de 600 g/m2.


La comprovació de l'aspecte es farà visualment i per tacte.


La comprovació de l'adherència es farà mitjançant la percussió amb un martell d'acer de 212 g amb cantons
arrodonits, després del recorregut d'un angle de 90° des de la posició vertical fins la percussió sobre la peça de
prova, col·locada al pla horitzontal. El radi de giro al voltant del pivot, serà de 300 mm.


La prova consistirà en dos o més cops, formant impactes separats com a mínim de 6 mm i amb un eix comú. Cap
part de l'impacte estarà a distància inferior a 12 mm de la vora de l'objecte. La capa de zenc no ha de saltar ni alçar-
se a l'espai comprés entre els impactes, sense prendre's però, en consideració cap esquerda de menys d'1'5 mm de
longitud.


Les pintures seran totes de primera qualitat.


Tindran la fluïdesa necessària per aplicar-se amb facilitat a la superfície, però amb la suficient coherència per a que no
es separin els seus components i es puguin formar capes de gruix uniforme bastant gruixudes. No s'estendrà cap
mà de pintura sense que estigui seca l'anterior, i haurà de transcórrer entre cada mà de pintura el temps precís
segons el tipus, per a que la següent s'apliqui en les degudes condicions.


Cadascuna d'elles cobrirà la precedent i seran d'un gruix uniforme, sense presentar butllofes, desigualtats ni
aglomeracions de color. En cada pas, la Direcció de l'Obra assenyalarà la classe i color de la pintura, així com les mans
o capes que s'hauran de donar.


La pintura serà de color estable sense que els aguts atmosfèrics afectin sensiblement sobre la mateixa. Abans de


procedir-se a la pintura dels materials, serà indispensable haver-los netejat.


Abans del seu ús, es portaran a terme assaigs de comprovació de les característiques de les pintures, indicant els
resultats aconseguits a:


- Gruix total assolit pel sistema pintat.
- Resistència a l'envelliment accelerat (300 hores d'exposició).
- Resistència en cambra de boira salina (300 hores d'exposició).
- Esquerdat de la pel·lícula de pintura.
- Formació de butllofes.
- Pèrdues de color.
- Adherència.


A la vista dels quals la Direcció d'obra acceptarà o refusarà la pintura.


CONDICIONS D'EXECUCIÓ


Instal·lació de bàculs i columnes
Les columnes s'instal·laran ben verticals i al lloc exacte que indiquin els plànols corresponents, perfectament
alineats i a la mateixa alçada.
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Quan s'instal·lin a una voravia i no es faci cap altra indicació diferent, la columna estarà situada a seixanta
centímetres de l'aresta exterior de la vorada.


La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, femelles, etc. quedaran completament encastats al
paviment de la voravia, de manera que no hi hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als
transeünts.


L'escletxa de la part inferior de la porta de connexions quedarà com a mínim vint centímetres per sobre del
paviment definitiu de la voravia.


El buit destinat a la caixa de connexions i accessoris de la base quedarà completament estanc, de manera que no
pugui entrar aigua o humitat al seu interior a través del basament.


Totes les connexions es realitzaran al seu interior a través de plaques de borns fàcilment accessibles, prohibint-se
qualsevol empalmament protegit amb cinta aïllant.


La derivació que alimenta la làmpada del fanal, tindrà a la seva arrancada un joc de tallacircuits fusibles, tipus
empunyadura, petaca o cartutx, del calibre necessari i per a la potència de la làmpada.


Tots els elements i accessoris continguts a l'interior de la caixa d'empalmaments seran fàcilment accessibles.


Els conductors de l'interior del fanal seran de la mateixa classe i tensió de servei que la línia general.


La fonamentació estarà bàsicament constituïda per un bloc de formigó de les dimensions necessàries segons el
terreny i característiques del fanal, de manera que quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els
casos.


El formigó serà de 300 Kg de ciment Pòrtland per metre cúbic. A l'interior de la fonamentació es deixarà el pas
mitjançant tubs necessaris de dimensions suficients per a l'entrada i sortida de les línies.


Muntatge d'elements de potencial
Durant l'execució de les obres es disposaran a totes aquelles parts que puguin ésser motiu d'accidents, tanques i
senyals lluminosos, en quantitat i intensitat suficients com per preveure el perill, tant de dia com de nit.


Circuit de connexió a terra: canalitzacions elèctriques


La presa de terra dels fanals es farà mitjançant cable conductor de coure nu de 35 mm2 de secció connectat a
cada fanal, i anirà enterrat dins la rasa de la xarxa d'Enllumenat fora del tub de canalització. Es connectarà cada fanal
a terra directament, sense ploms ni cap protecció, mitjançant el cable de coure a l'7 abans esmentat. Els contactes
es protegiran de tal manera que l'acció del temps per defecte electroquímic no pugui destruir les connexions
efectuades.


El contacte entre l'7 i el terreny depèn de la constitució del terreny, de la seva naturalesa, del grau d'humitat i de
la temperatura. S'estudiarà el terreny i es condicionarà per afavorir el contacte, fins aconseguir que la mesura de
la resistència de la connexió no excedeixi de 20 ohms.
En cas d'excedir, se separarà l' del fanal, allargant la longitud del cable de coure enterrat.


Els cables s'estendran descargolant-se de les bovines d'origen sense forçar-los. arrossegar-los ni corbar- los, evitant
de forma especial el formar colzes sobtats.


El col·locaran sobre un jaç de sorra o es passaran per l'interior dels tubs col·locats a tal efecte, no allotjant mai,
més d'una línia per tub.


En el cas d'instal·lar vàries línies per a una mateixa rasa, la separació entre elles serà de 20 cm com a mínim.


No s'entendran cables durant les gelades ni quan estiguin els cables massa freds. En tot cas hauran de romandre
abans, duran un mínim de dotze hores, a una temperatura de 20°C abans de la seva col·locació i sense deixar-los a
la intempèrie més temps que el precís per a la seva instal·lació.


Els cables no es cargolaran amb un diàmetre més petit que el de la capa inferior de la bovina d'origen, ni es corbaran
amb un radi inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable.


En cap cas les unions i derivacions estaran sotmeses a tracció.
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Un cop col·locats els cables, s'efectuaran les proves d'aïllament i connexament. Les instal·lacions elèctriques, a
més a més de complir amb la reglamentació oficial vigent, s'ajustaran a les normes i usos particulars de l'Ajuntament
de la localitat i de la Companyia Subministradora d'electricitat.


Aparells d'il·luminació
Un cop col·locats els aparells, es procedirà a l'enfocat i col·locació definitiva, en la posició correcta dels aparells i
làmpades, fins obtenir el màxim rendiment.


Es comprovarà també el perfecte funcionament de les làmpades i accessoris. Els valors mitjans de la il·luminació a
la calçada, després de trenta dies de funcionament normal, seran com a mínim els ressenyats a aquest projecte.


La instal·lació d'aparells, elements i material, s'ajustarà a les normes i instruccions dels fabricants respectius.


Tràmits amb Org. Oficials i Comp. Subministradores d'Energia
Presentació d'instàncies i contracte de subministrament d'energia.
La presentació d'instàncies als Serveis d'Indústria, Municipi i altres organismes oficials necessaris per a l'obtenció
de permisos i autoritzacions, així com la gestió corresponent, seran efectuades per l'Industrial Contractista amb la
conformitat de la Direcció d'Obra.


L'Industrial adjudicatari haurà de presentar a la Companyia Subministradora d'energia elèctrica, previ informe
tècnic que aquesta facilita, els plànols, esquemes i materials en cas d'ésser necessaris, per aconseguir d'ella
l'aprovació de la instal·lació, així com el preceptiu butlletí d'instal·lador.


Les memòries i plànols per a les tramitacions esmentades, seran confeccionades per la Direcció Facultativa
d'acord amb l'Industrial adjudicatari.


Sol·licitud de permisos, visats municipals, etc.


L'Industrial adjudicatari està obligat a informar per escut a la Direcció Facultativa de tots els tràmits a efectuar
amb tots els organismes corresponents en el termini necessari per no alterar el programa previst i no
interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar directament ell mateix amb la Companyia
Subministradora el seu desenvolupament i problemes, fins arribar a la solució definitiva, acceptació de la
instal·lació i connexió de l'escomesa a la xarxa pública.


En la realització dels treballs, i per tractar-se d'ocupació parcial de la via pública, a més a més de posseir la llicència
d'obra, haurà d'informar-se prèviament als serveis municipals de tràfic a fi de no originar alteracions al mateix,
adoptant les mesures de protecció i seguretat pertinents.


Recepció de la instal·lació i proves


- Proves de recepció de la instal·lació
Amb l'objecte d'assegurar la qualitat de la instal·lació d'enllumenat, abans de la seva recepció es realitzaran les
següents mesures i comprovacions:


. Caiguda de tensió des del centre de comandament als extrems dels diversos ramals.


. Mesura de l'aïllament de la instal·lació.


. Comprovació dels empalmaments.


. Identificació de fases i en el seu cas, del neutre.


. Mesura d'il·luminació.


. Determinació del coeficient d'uniformitat


Caiguda de tensió.- Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de
comandament i als extrems de diversos ramals. La caiguda de tensió a cada ramal no serà superior al 3% de l'existent
al centre de comandament, si a aquest s'assoleix el seu valor nominal.


Aïllament.- L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors actius en relació amb el neutre posat
a terra o entre conductors actius aïllants. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons l'indicat a l'article 28 del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.


Proteccions.- Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntors automàtics, sigui igual o
inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.
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Empalmaments.- Es comprovarà que les connexions dels conductors i dels diversos materials estiguin realitzades
de manera que els contactes siguin segurs, de duració i que no s'escalfin anormalment.


Equilibri entre fases.- Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri
possible entre elles.


Identificació de passos.- S'ha de comprovar que, al quadre de comandament i a tots aquells on es realitzin
connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu color.


Mesura d'il·luminació.- La mesura de la il·luminació mitjana i el coeficient d'uniformitat constitueix l'índex pràctic
fonamental de la qualitat d'una instal·lació d'enllumenat, i d'aquí que sigui totalment inadmissible el rebre-la sense
haver comprovat prèviament que la il·luminació assoleix els nivells i uniformitats que s'exigeixen.


La comprovació del nivell mitjà d'enllumenat serà verificada passats trenta dies de funcionament de les
instal·lacions. Es prendrà una zona de la calçada compresa entre dos punts de llum consecutius, d'un mateix
costat si estan situats a trascantó, i de tres en tres si estan apariats o disposats unilateralment. Els punts de llum
que s'escollissin, estaran separats una distància que sigui el més prop possible de la separació mitjana.


A les hores de menys tràfic o inclús tancant-lo, es dividirà la zona en rectangles de 2 a 3 metres de llarg, mesurant-se
la il·luminació horitzontal a cadascun dels vèrtex. Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació,
s'indicaran al plànol, al qual s'inclourà com annex a l'acta de proves.


Les mesures, durant les quals la tensió existent al centre de comandament haurà de ser la nominal, es realitzaran
arran de terra, i en cap cas a una alçada superior a 50 cm, prenent-se les mesures necessàries per a que no
s'interfereixi la llum procedent de les diverses llumeneres.


El luxímetre que s'utilitzi ha d'haver estat constatat com a màxim 18 mesos abans de les mesures. La cèl·lula
fotoelèctrica del luxímetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la lectura de la il·luminació, i en
cas de que la llum incideixi sobre el pla de la calçada en un angle comprés entre 60 i 70° amb la vertical, es tindrà
en compte "l'errada de cosinus". Si l'adaptació de l'escala del luxímetre s'efectua mitjançant filtre, es considerarà
aquesta errada a partir dels 50°.


Als 12 mesos de la recepció provisional, es mesurarà un altre cop el nivell mitjà de l'enllumenat que, en cap cas,
podrà ser inferior en un 20% a l'obtingut a la mesura efectuada als 30 dies de la instal·lació. Abans de procedir a
aquesta mesura, s'autoritzarà a l'adjudicatari a que efectuï una neteja de la pols que s'hagi pogut dipositar sobre els
reflectors i aparells, així com a que se substitueixin les làmpades per altres de noves. Aquesta substitució s'haurà
d'efectuar almenys 30 dies abans de la mesura.


S'entén que tota preparació va a càrrec de l'adjudicatari.


- Posta en servei i funcionament de la instal·lació


La posada en servei de la instal·lació no representarà la recepció provisional de la mateixa, no considerant-se
acceptada pel fet d'haver estat utilitzada amb antelació.


Durant el període de garantia, l'instal·lador atendrà el bon funcionament de la instal·lació i instruirà, durant un
bon període de temps, a la persona que designi la propietat i que hagi de fer-se càrrec de la mateixa.


- Recanvis i avaries durant el període de recepció i garantia


Estaran a càrrec del Contractista el recanvi de llumeneres, làmpades de vapor de mercuri, cartutxos, ploms i tots
aquells recanvis i avaries, la causa de les quals sigui imputable a l'industrial adjudicatari i al bon ús de la instal·lació,
un cop realitzada la recepció provisional.


En cas de desperfectes accidentals no imputables a l'industrial, s'atendrà a allò que dictamini la Direcció Facultativa.


2.4.3 ENLLUMENAT PÚBLIC


XARXES PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC


Instal·lació elèctrica. Modalitats
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Les xarxes per a l'enllumenat públic seran d'una de les tres modalitat següents:


1. Xarxes subterrànies


S'empraran els sistemes i materials normals de les xarxes subterrànies de distribució. Els conductors es situaran a
una profunditat de 0'40 metres, com a mínim, i la seva secció mínima serà de sis mil·límetres quadrats, extenent-se
en l'interior de tubs de protecció.


Els conductors utilitzats en les xarxes subterranies seran de coure o d'alumini i estaran aïllats amb paper impregnat o
matèries plàstiques o elastómeres adequades. Estaran a més a més degudament protegits contra la corrossió que
pugui provocar el terreny on s'instal·lin i tindran resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que
puguin estar sotmesos.


Els conductors podran ser unipolars o no i la seva tensió nominal no serà inferior a 1000 volts. La secció d'aquests
conductors serà l'adequada a les intensitats previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a sis
mil·límetres quadrats per a conductors de coure, i a 10 mil·límetres quadrats per els d'alumini.


La secció mínima del conductor neutre serà la que a continuació s'especifica:


a) En distribucions monofàsiques o de corrent contínua:


- a dos fils: igual a la del conductor de fase o polar.


- a tres fils: fins a 10 mil·límetres quadrats de coure o 16 mil·límetres quadrats d'alumini, igual a la del
conductor de fase o polar; per a seccions superiors, meitat de la secció dels conductors de fase o polars,
amb un mínim de 10 mil·límetres quadrats per al coure i 16 mil·límetres quadrats per a l'alumini.


b) En distribucions trifàsiques:


- a dos fils (fase i neutre): igual a la del conductor de fase.


- a tres fils (dos fases i neutre): fins a 10 mil·límetres quadrats de coure o 16 mil·límetres quadrats
d'alumini igual a la secció dels conductors de fase; per a seccions superiors, meitat de la secció dels
conductors de fase, amb un mínim de 10 mil·límetres quadrats per al coure i 16 mil·límetres quadrats
per a l'alumini.


Quan la conducció elèctrica passi de subterrania a aèria, es protegirà el muntant amb un tub d'acer galvanitzat
des d'una profunditat de 0'5 m per sota del paviment, fins una altura de 2'5 m, adoptant-se les mesures adients per
a garantir la seva estanqueïtat.


2. Xarxes aèries


Les línies aèries d'alimentació hauran d'estendre's a una altura mínima de 6 m sobre zones de circulació rodada i de
4 m en qualsevol altre cas.


Els conductors emprats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o altres materials o aleacions que posseeixin
característiques elèctriques i mecàniques adequades. Poden ser nus o aïllats.


Els conductors nus seran resistents a les accions de la intempèrie i la seva càrrega de ruptura mínima a la tracció
serà de 280 quilograms.


Els filferros i cables d'acer solament seran utilitzats quan estiguin protegits per un revestiment metàl·lic sense
solució de continuitat, resistent a les accions de la intempèrie, o quan entrin en la constitució de conductors
mixtos, devent igualment, en aquest cas, estar degudament protegits contra la corrossió.


Els conductors aïllats seran de tensió nominal no inferior a 1.000 volts i tindran un aïllament apropiat que
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie. Podran utilitzar-se conductors de menor tensió
nominal sempre que es compleixin les condicions d'instal·lació assenyalades per als mateixos en la Instrucció MI
BT 003.


Els conductors de coure aïllats, sotmesos a tracció mecànica de tensat i els de coure nu, tindran una secció
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mínima de set mil·límetres quadrats. En els conductors de coure aïllats, no sotmesos a tracció mecànica de tensat,
la secció mínima serà de 2'5 mil·límetres quadrats.


Els conductors nus de secció superior a 10 mil·límetres quadrats, i els aïllats sotmesos a tracció mecànica de
tensat, s'empraran en forma de cables.


La secció corresponent a conductors d'altres materials serà la que asseguri una resistència mecànica i
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure anteriorment assenyalats.


- Xarxes aèries amb conductors nus
Es procurarà que la seva estesa sigui independent de la de la xarxa de distribució pública i, en tot cas, no podrà
utilitzar-se cap conductor de l'esmentada xarxa conjuntament per a ambdues. la secció mínima serà de set
mil·límetres quadrats.


3. Xarxes sobre façana


S'empraran els sistemes i materials adequats per aquesta classe d'instal·lacions. La secció mínima dels conductors
serà de 2'5 mil·límetres quadrats. L'altura mínima dels conductors sobre façana serà de 2'5 m, adaptant-se a les
característiques i forma de la construcció. La fixació a la paret s'efectuarà mitjançant punts d'ancoratge separats
entre si un màxim de 40 cm.


Capacitat


Les xarxes d'enllumenat públic es calcularan segons els casos següents:


. Xarxes d'alimentació per a làmpades d'incandescència


Es considerarà la potència total en wats, dimensionant-se la xarxa per a que no s'originin escalfaments ni caigudes
de tensió superiors als que s'assenyalen a la instrucció MI BT 017, es a dir, d'un 3%.


. Xarxes d'alimentació per a punts de llum de descàrrega


Aquestes xarxes estaran previstes per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, a llurs elements
associats i a llurs corrents harmòniques. La càrrega mínima prevista en voltiampers serà d'1'8 vegades la potència en
wats de les làmpades o tubs de descàrrega que alimenta.


. Punts de llum


Per a fixar el seu nombre, potència i situació, es recomana seguir les normes que, per a les instal·lacions d'Enllumenat
Públic", té editades el Ministeri de la Vivenda.


. Connexió amb les xarxes de distribució pública


En els punts de connexió de les xarxes d'enllumenat públic amb les de distribució pública s'instal·laran els
dispositius de protecció assenyalats a la instrucció MI BT 020, contra sobrecàrregues i curt-circuits.


Si en els referits punts es col·loquen interruptors horaris o fotoelèctrics per a accionament del sistema
d'enllumenat, es disposarà a més a més un interruptor manual que permeti l'accionament d'aquest sistema amb
independència dels dispositius esmentats.


Columnes i braços de lluminàries


- Característiques i protecció


Les columnes i braços que suporten les lluminàries seran de material resistent a les accions de la intempèrie o
estaran degudament protegits contra aquestes. Es dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions
previstes a la instrucció MI BT 003, amb un coeficient de seguretat no inferior a 3'5; particularment tenint en
compte l'acció del vent. No deuran permetre l'entrada de pluja ni l'acumulació d'aigua de condensació.


Les columnes deuran posseir una obertura d'accés per a la manipulació dels seus elements de protecció i maniobra,
almenys a 0'30 metres del terra, dotada d'una porta o batiport amb grau de protecció contra la projecció de l'aigua,
que solament es pugui obrir mitjançant l'emprament d'eines especials.
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Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la
instal·lació dels elements de protecció i maniobra a la base, podran col·locar-se aquests a la part superior, en lloc
apropiat o en la pròpia obra de fàbrica.


- Col·locació


Els braços es fixaran als paràmetres de façanes o a les columnes i aquestes quedaran degudament encastats al
terra, de manera que ofereixin les condicions de seguretat necessàries.


- Armadures


Les armadures deuran ser resistents a les accions de la intempèrie i a més a més asseguraran que els conductors i
elements de connexió quedin resguardats d'aquestes accions.


- Instal·lació elèctrica


En l'instal·lació elèctrica de les columnes o braços s'observarà el següent:


.S'utilitzaran conductors aïllats, de tensió nominal, almenys igual a 1.000 volts.


. La secció mínima dels conductors serà de 1'5 mil·límetres quadrats.


. Els conductors no tindran acoblaments a l'interior de les columnes o braços.


. Als punts d'entrada els conductors tindran una protecció suplementària de material aïllant.


La connexió als terminals estarà feta de forma que no exerceixin sobre els conductors esforços de tracció.


- Posta a terra


Les columnes i els punts de suport accessibles a les lluminàries estaran units a terra si són metàl·lics.


Lluminàries


- Característiques


Per a l'elecció, exigències mínimes generals i característiques de les lluminàries es recomana seguir les "Normes i
instruccions per a l'enllumenat urbà", del Ministeri de la Vivenda, abans esmentades.


- Instal·lació elèctrica de lluminàries suspeses


Quan es tracti de lluminàries suspeses, la seva connexió es realitzarà mitjançant conductors flexibles que penetrin a la
lluminària amb la franquícia suficient per evitar que les oscil·lacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials en
els conductors i en els terminals de connexió.


La suspensió de les lluminàries es realitzarà mitjançant cables d'acer d'una secció suficient per a que la seva
resistència mecànica representi àmplies garanties de seguretat. Quan aquesta suspensió quedi sobre línies
d'altres instal·lacions elèctriques, i especialment sobre línies de contacte de tramvies, trolebusos, etc., es
disposaran dos cables d'igual secció, un dels quals serà considerar com a fixador, i col·locats ambdós de tal forma
que no puguin ésser afectats en el cas de sortida de les perxes de presa de corrent de tals vehicles.


- Protecció i correcció del factor de potència


Cada lluminària estarà dotada de dispositius de protecció contra curt-circuits. A més, es prendran les mesures
necessàries per la compensació del factor de potència, quan el sistema d'enllumenat que s'utilitzi ho requereixi.


La protecció podrà fer-se per grups de làmpades, sempre que la intensitat total sigui menor de sis ampers; devent
fer-se individualment per a cada làmpada d'intensitat superior a sis ampers.


-  Connexió a la xarxa d'enllumenat públic
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En la connexió de les lluminàries, columnes o braços a la xarxa s'empraran, com a mínim, les seccions següents:


. Conductors aïllats de coure per a modalitat aèria: 1'5 mil·límetres quadrats, o secció mecànica equivalent,
si és d'altre material.


. Conductors per a modalitat subterrània: 2'5 mil·límetres quadrats.


Aquesta connexió es farà en una caixa que contingui els dispositius de connexió, protecció i compensació. Si la
caixa es troba a l'exterior, la seva distància al terra no serà inferior a 0'30 metres o 2'50 metres, segons tingui porta
dotada o no de pany, devent, en el primer cas, estar encastada en una paret.


. El conjunt de les càrregues de la instal·lació es repartirà entre les diferents fases d'alimentació de manera que
la distribució resulti equilibrada.


Làmpades


Solament s'utilitzaran per enllumenat públic llums de descàrrega amb una eficàcia superior a 40 lumens/wat
i amb una vida útil superior a les 6.000 hores en condicions normals de funcionament.


Els tipus a utilitzar en cada cas seran els següents:


. vapor de mercuri color corregit: utilitzable en zones sense requisits especials de qualitat de color.


. vapor de sodi a alta pressió: utilitzable en zones sense requisits especials de qualitat de color.


. vapor de sodi a alta pressió connectable a equips de vapor de mercuri: no s'utilitzarà mai en un projecte de
nova instal·lació, sinó solament en projectes de reforma i sempre amb la justificació econòmica adient.


. fluorescents: utilitzables en passos soterranis per a vianants, arcades i llocs similars.


La utilització d'altres tipus de llums precisarà justificació, molt especialment si no s'aconseguissin els valors
d'eficàcia i vida útil assenyalades.


Equips de làmpades


Els equips auxiliars de làmpades quan se situïn, sobre façana o a l'interior de suports hauran d'ésser d'execució
estanca.


Proteccions contra sobreintensitats i sobretensions


Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 020 en allò que diu el seu enunciat: "Instal·lacions interiors.
Protecció contra Sobreintensitats i Sobretensions".


Protecció de les instal·lacions


- Protecció contra sobreintensitats


Tot el circuit estarà protegit contra els defectes de sobreintensitats, per la qual cosa s'utilitzaran
interruptors automàtics magnetotèrmics (P.I.A.).


- Situació


Es situaran els dispositius destinats a la protecció dels circuits, al començament d'aquest en el quadre General de
maniobra, juntament amb els "mecanismes privats de comandament i protecció" (M.P.D.P.).


- Característiques dels dispositius


Els interruptors automàtics seran els apropiats i d'intensitat indicada als plànols adjunts, dimensionats per a
cadascun dels circuits a protegir, reposant en el seu funcionament a les corbes d'intensitat adequades.


- Contactes indirectes
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Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 021 en allò que fa referència al seu enunciat
"Instal·lacions Interiors. Protecció contra contactes directes i indirectes".


- Protecció contra contactes directes


Per a considerar satisfeta la norma de protecció contra contactes directes es prendran les següents mesures:


"Allunyament de les parts actives de la instal·lació a una distància tal, del lloc on les persones habitualment es
troben o circulen, que sigui impossible, un contacte fortuït amb les mans, o per manipulació d'objectes
conductors, quan aquests s'utilitzin habitualment prop de la instal·lació".


- Protecció contra contactes indirectes


. Us d'interruptors diferencials
Aquests aparells provoquen l'obertura automàtica de la instal·lació quan la suma dels vectors de la intensitat que
travessen els pols del diferencial arriben a un valor predeterminat.


El mínim valor de la corrent de defecte, a partir de la qual, l'interruptor diferencial deu obrir automàticament en
un temps convenient la instal·lació a protegir, determina la sensibilitat de funcionament de l'aparell.


L'elecció de la sensibilitat de l'interruptor diferencial que deu obrir automàticament, en el nostre cas, ve determinat
per la conducció de què el valor de la resistència de les masses en cada punt de la connexió de les mateixes
compleixi la relació:


50
R =


Is


Essent 50 la tensió màxima en volts respecte a terra que pugui aparèixer en locals secs. Is és la sensibilitat del
diferencial que en tots els nostres casos és de Is = 0'03 A amb la qual cosa el valor resultant de R< = 1666 ohms.
Valor superior al valor nostre de la resistència amb la qual cosa la protecció quedarà assegurada.


- Posta a terra


En virtut d'allò que prescriu el Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, es projecten preses de terra per a
tots els bàculs, columnes, petits pals i punts susceptibles de quedar sota tensió que estiguin a l'abast de la mà.


Les preses de terra estaran formades per piques d'acer courejades de D=19 mm com a mínim i 2 m de longitud. Es
clavaran verticalment al terreny, connectant la part superior a la massa metàl·lica a protegir mitjançant terminals
cargolats, a través d'un conductor de coure de 35 mm2.


On hi hagi diversos bàculs o columnes seguits, s'uniran totes les preses de terra mitjançant un cable de coure nu de
35 mm2 i el cable s'enterrarà en contacte íntim amb el terreny a la pròpia excavació d'allotjament dels conductors
a l'objecte d'obtenir preses de terra més eficaces.


Al plànol corresponent queden indicades les preses de terra i línies d'interconexió de les mateixes.


- Obra civil


Tota l'obra civil d'aquest projecte s'executarà d'acord amb els plànols, indicacions documentals i els articles del
present capítol.


Les runes resultants de les obres seran traslladades pel Contractista i al seu càrrec, a l'abocador adequat.


- Rases


Les rases es disposaran, preferentment, al llarg de les voreres sense interferir altres serveis públics. No s'excavaran
fins que es vagi a procedir a l'estesa dels conductes.


El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements que puguin perjudicar la instal·lació
elèctrica. Per al rebliment, en primer lloc, es situarà una capa de sorra de riu o terra garbellada sobre la qual es
dipositaran els conductes. La capa següent serà també del mateix material, continuant-se amb successives
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tongades de terra de rebliment de 20 cm, degudament compactades. S'arribarà a una densitat seca no menor del
95% de l'obtinguda a l'assaig Próctor Normal.


Per sobre de la línia estesa se situarà una malla de senyalització i es reposarà el paviment en els casos en els quals
procedeixi.


Quan les rases transcorrin per sota de calçades se substituirà la capa que envolta el conducte per un rebliment de
formigó de resistència característica fck no inferior a 125 Kg/cm2 (H-125).


Les dimensions seran les indicades als plànols.


- Pericons


Als llocs previstos es construiran pericons de la forma indicada als plànols.


Obligatòriament es preveurà la construcció de pericons de registre en els casos:


. Al principi i a la fi de encreuament de calçada.


. Canvis de direcció de l'estesa de la línia.


. Trams de llargària superior als 35 m.


. Derivacions i empalmaments de les línies d'alimentació.


Els pericons de registre estaran dotats de tapadora i marc de ferro colat i s'haurà de preveure un sistema de drenatge
que n'impedeixi la inundació.


Les dimensions mínimes dels pericons de registre seran les següents:


. Fins a 60 cm de profunditat: 40 x 60 cm.


. Fins a 100 cm de profunditat: 60 x 60 cm.


. Fins a 150 cm de profunditat: 80 x 80 cm.


- Cimentacions per a bàculs i columnes


Als punts determinants al replanteig per a situar els suports, es procedirà a l'excavació corresponent. Una vegada
feta aquesta s'efectuarà el piconat i regat de la terra abans d'abocar-hi el formigó. Aquesta operació no podrà fer-
se si plou o es preveu que la temperatura ambient arribarà a estar per sota dels 3°C negatius.


El formigó emprat tindrà una resistència característica mínima de 150 Kg/cm2 (H-150). En la seva massa es situaran els
corresponents perns d'ancoratge i les tubulars per al pas de conductors.


Les dimensions dels fonaments i dels perns d'ancoratge seran en general les següents en funció de l'altura dels
suports.


Massís Perns


De 4 a 6 m 600 x 600 x 600 4 x 20 x 500
De 7 a 9 m 800 x 800 x 800 4 x 22 x 600
De 9 a 12 m 800 x 800 x 1000 4 x 24 x 800
De 13 a 15 m 1000 x 1000 x 1300 4 x 27 x 1000


En situacions especials (exigències d'espai, presència de roca, baixa qualitat del sòl de fonamentació o altres), les
dimensions dels fonaments s'establiran tenint en compte les circumstàncies de cada cas.


- Fixació de braços en paret


Els braços es fixaran a les parets que ofereixin suficients garanties de solidesa, mitjançant quatre perns de les
dimensions que s'indiquen als plànols. S'ancoraran mitjançant morter de ciment pòrtland de dosificació 500
Kg/m3. La seva situació serà tal que no siguin accessibles per al públic i es procurarà que la llum emesa no molesti als
veïns.


- Muntatge de bàculs i columnes
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El muntatge de bàculs i columnes no es realitzarà abans de 7 dies del rebut dels ancoratges. Deuran quedar
perfectament aplomats sense utilitzar falques. Per a l'anivellament s'empraran les femelles i volanderes
corresponents. La fixació a nivell s'efectuarà interposant entre la placa base i la cementació una capa de formigó H-
200 d'àrid fi.


2.4.4 PAVIMENTS ASFÀLTICS


Definició


Les mescles asfàltiques que calen seran aprovades pel seu us pel Facultatiu Encarregat i en la seva qualitat,
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posta en obra de mescles
bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.1.C. 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 21-3-1963).


Condicions


Compliran en tot moment les especificacions del P.G.3.


Es mesuraran i abonaran per metres quadrats del paviment definit als plànols totalment acabat.


En el cas d'haver d'executar a determinades zones paviments diferents dels definits als plànols, s'abonaran
per Tn. (tones) realment esteses i compactades.


Els preus inclouran l'execució dels recs d'imprimació i adherència i de tota l'obra de pavimentació inclòs la
fabricació, transport, extensió, compactació i els materials (àrids, lligants, filler, i possibles additius).


2.4.5 PINTURES


Definició
Sota aquesta definició s'agrupen totes aquelles de revestiments de superfícies, executades amb materials fluids,
generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats mitjançant prescripcions del Certificat
d'Origen Industrial, per tal d'afavorir la conservació i per evitar la disgregació dels materials emprats a la construcció,
protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. Per a la utilització de les pintures es tindrà en compte
tant el tipus de pintura a emprar com la superfície d'aplicació. Les pintures compliran en tot moment les
condicions i especificacions de la NTE-RPP-1976, així com el Certificat d'Origen Industrial i les Normes U.N.E.,
especificades a continuació en funció de la nomenclatura de la norma NTE:
RPP 01.- Imprimació galvanitzats: UNE 49307-48086.
RPP 02.- Imprimació anticorrosiva: UNE 49307.
RPP 03.- Imprimació per fusta: UNE 48001 a 48003-74; 49397.
RPP 04.- Imprimació guix-ciment: UNE 48086-49307.
RPP 05.- Pintura a la cola: UNE 48103-49307.
RPP 06.- Pintura a la calç: UNE 48067-41068-48103.
 RPP 07.- Pintura al silicat: UNE 48103-48307.
RPP 08.- Pintura al ciment: UNE 48103-48307.
RPP 09.- Pintura plàstica: UNE 49037-48086-48103.
RPP 10.- Pintura a l'oli: UNE 49037-48086-48103-48013.
RPP 11.- Pintura esmalt gras: UNE 49037-48086-48103-48013.
RPP 12.- Pintura esmalt sintètic: UNE 49037-48086-48103-48013.
RPP 13.- Pintura clorocautxú: UNE 49037-48086-48013-48103.
RPP 14.- Laca nitrocel·lulosa: UNE 49037-48086-48013.
RPP 15.- Vernís hidrofugant: UNE 49037-48086.
RPP 16.- Vernís gras: UNE 49037-48086-48013.
RPP 17.- Vernís sintètic: UNE 49037-48086-48013.


Execució
Per a l'execució de les tasques a realitzar es definiran els següents àmbits d'aplicació, be sigui interiorment o a
l'intempèrie, en funció dels criteris de disseny esmentats a la NTE-RPP-1976. Es realitzaran tasques de pintura
solament quan el lloc de treball no estigui exposat al asolejament directe i la temperatura ambient sigui de sis a vint-
i-vuit graus Celsius (6°C a 28°C). La superfície estarà en tot moment anivellada i llisa.
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- Imprimacions
Acers galvanitzats.- Es procedirà a la neteja i desgreixament de la superfície i a disposar una imprimació a base de
resines de butrial polivinil amb pigments de tetraoxicromat de zinc, tipus RPP 1.


Acers en fred o calent.- Es procedirà al raspallat de l'òxid i a disposar una imprimació de pigments anticorrosius
tipus mini de plom cromat de zinc, tipus RPP 2.


Fusta.- Es procedirà a la comprovació que la fusta no tingui al moment d'aplicació de les imprimacions una humitat,
per superfícies exteriors del 14-20% i per superfícies interiors del 8-14%. Tampoc estaran afectades per l'atac
d'insectes o fongs, sanejant-se prèviament amb fungicides o insecticides. Es trauran tots el nusos de la fusta mal
adherits. Els nusos sans que presentin resines es sangraran mitjançant bufador, raspallant-los. Llavors, i després
d'aquestes tasques prèvies, es realitzaran les pertinents imprimacions a base d'olis de llinosa, vernís gras o resines
alquidiques, segons instruccions RPP-3.


Ciment, guix o maons ceràmics.- La superfície del suport no tindrà una humitat superior al 6%, realitzant-se un
secat natural. S'eliminaran les eflorescències salines mitjançant una dissolució d'aigua calenta i sulfat de zinc o
també sals fluosilicatades en concentració entre el 5 i 10%. Tampoc estaran afectades per l'atac d'insectes o
fongs, sanejant-se prèviament amb fongsicídes o insecticides. Les tasques interiors originades per sals de ferro
s'aïllaran mitjançant una mà de clorocautxú diluït. Es realitzarà llavors una imprimació a base d'emulsions no
pigmentades en aigua o disolucions de resines sintètiques amb acetat de polivinil, acrílica o a base de dispersions
aquoses pigmentades de resines sintètiques, segons RPP-4.


- Acabats
Galvanitzats.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació de les mostres a la Direcció
Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran superfícies amb esllavissades, clivellaments, encrostonats,
bosses, gotes o manca d'uniformitat.


Acers en fred o calent.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació de les mostres a
la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran superfícies amb esllavissades, clivellaments,
encrostonats, bosses, gotes o manca d'uniformitat.


Fusta.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació de les mostres a la Direcció
Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran superfícies amb esllavissades, clivellaments, escrostonats,
bosses, gotes o manca d'uniformitat.


Ciment, guix o maons ceràmics.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació de les
mostres a la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran superfícies amb esllavissades,
clivellaments, encrostonats, bosses, gotes o manca d'uniformitat.
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2.5 NORMATIVA D´OBLIGAT COMPLIMENT


A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Projecte, seran d'aplicació les
disposicions següents:


- Normativa sobre redacció de projectes i direcció d’obres


- Àmbit general


Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)


- Requisits bàsics de qualitat REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT


Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació
dels edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)


- Accessibilitat


Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització
dels espais pública urbanitzats i edificacions


Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)


- Telecomunicacions


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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- REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT


- Seguretat estructural


CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)


- Seguretat en cas d’incendis CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)


- Seguretat d’utilització


CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades SU-3
Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació SU-6
Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


- REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT


- Estalvi d’energia


CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·acions d’il•luminació HE-4


Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis


C 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun
d’ells
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción Real Decret 47/2007 (BOE
31/1/2007)


- Salubritat


CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat HS 2 Recollida i evacuació de residus HS 3 Qualitat de l’aire interior


HS 4 Subministrament d’aigua HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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- Protecció enfront del soroll


CTE DB HR Protecció davant del soroll
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE
18/10/2008)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006


- Sistemes estructurals


CTE DB SE Seguretat Estructural SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació SE C Fonaments
SE A Acer SE M Fusta SE F Fàbrica


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE-08-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado
con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de
l’1/12/2008
EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats
abans de l’1/12/2008


- Sistemes constructius


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)


- Instal·lacions


- Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) RD
1942/93 (BOE 14/12/93)


- Instal·lacions de parallamps


CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
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correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


- Instal·lacions d’electricitat


Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal•lacions de xarxa i a les instal•lacions
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal•lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)


- Instal·lacions d’il·luminació


CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il•luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


- Instal·lacions de fontaneria


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
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Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)


- Instal·lacions d’evacuació


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


- Instal·lacions de recollida i evacuació de residus


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)


- Control de qualitat


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89,
22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents
components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)


- Residus d’obra i enderrocs


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición


RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D.
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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2.6 PLEC DE CONDICIONS CAPITOLS MATERIALS


2.6.1 MORTERS


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


DEFINICIÓ:
El present plec es vàlid per:


- Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de dos
components bàsics; una resina i un enduridor.


- Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius
plastificants.


- Morters de ciment pòrtland.


MORTER DE RESINA EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la temperatura ambient i
superficial de l'element.
Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant.
Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada. La
formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat ....................................................... <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter


Mida mínima del granulat ....................................................................................................................... >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) .................................................................................................. 3 <= Q <= 7


MORTER DE CIMENT PÒRTLAND:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. El
producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. Resistència a
la compressió al cap de 28 dies:


- Tipus M-80-a ............................................................................................................................ >= 80 kg/cm2
- Tipus M-160-a ............................................................................................................................ >=160 kg/cm2


Consistència (assentament en el con d'Abrams) ................................................................................................ 17
cm
Percentatge de fins de mescla seca:


- Plasticitat grassa .............................................................................................................................................. > 20%
- Plasticitat poc grassa (P) 20% <= P <= 10%
- Plasticitat magra .............................................................................................................................................. < 10%


Toleràncies:
- Consistència (assentament en el con d'Abrams) ................................................................................. ± 20 mm


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


MORTERS DE RESINA EPOXI:
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents:


- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de formulació
- Característiques de la formulació
- Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec Emmagatzematge: En el


seu envàs d'origen, en posició vertical. Ha d'estar emmagatzemat a la temperatura indicada pel fabricant,
un mínim de 12 h abans d'utilitzar-se.


MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND:
Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En el
seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera
que no se n'alterin les condicions inicials.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m3 de volum necessari subministrat a l'obra.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


MORTERS DE RESINA EPOXI:
No hi ha normativa de compliment obligatori.


MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND:
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."


2.6.2 ABALISAMENT


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


DEFINICIÓ:
Aquest plec de condicions és vàlid per als següents elements:


- Fita de vora de PVC: Element d'abalisament retrorreflectant col.locat fora de la plataforma de la
carretera destinat a marcar les vores de la carretera


- Captafars col.locats sobre el paviment: Dispositius de guia óptica que es fan servir com a complement de
les marques vials i són capaços de reflexar la major part de la llum incident mitjançant retroreflectors.


- Fites de polietilè amb revestiment reflectant de color ataronjat a una o dues cares: Elements destinats a
l'abalisament de les obres per delimitar la zona vedada al trànsit.


FITA DE VORA DE PVC:
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.


No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. Ha
d'estar formada per:


- Pal blanc de PVC
- Franja negra
- Materials retrorreflectants
- Elements d'ancoratge


La franja negra ha de ser un material flexible, opac i resistent. No ha de tenir butllofes, esquerdes, fissures,
escames, ni laminacions una vegada adherida al post.
Els materials retrorreflectants han de ser de color groc i forma rectangular en el costat dret del post, i de
color blanc i forma rodona (dos cercles) en el costat esquerra del post.
Els elements d'ancoratge han d'estar galvanitzats.
La forma i dimensions de la fita han de complir les especificacions de la norma UNE 135-362.


Post blanc:
Diòxid de titani (contingut en massa) (UNE 48-178) >= 5%


Temperatura Vicat a 49 N (UNE 135-362) >= 81°C
Absorció d'aigua (UNE 135-362) < 4mg/cm2
Allargament en el trencament (UNE 135-362) >= 80%
Comportament a la calor (UNE 135-362):


- Variació dimensional < 5%
- Aparició de butllofes, fissures, cavitats, exfoliacions i deformacions < 5%


Comportament al foc (UNE 135-362) FH1
Color (UNE 135-362) Ha de complir Factor de luminància >=0,75
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362):


- Temperatura Vicat a 49 N >= 75°C
- Allargament en el trencament >= 25%
- Coordenades cromàtiques Ha de complir
- Factor de luminància >= 0,75


Franja negra: Amplària 250 mm
Distància a l'extrem superior del post .. 80-100 mm
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Color (UNE 135-362) Ha de complir


Factor de luminància (UNE 135-362) <= 0,03
Resistència a la calor i al fred (UNE 135-362) Ha de complir
Resistència als dissolvents (UNE 135-362) Ha de complir
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362) Ha de complir


Materials retrorreflectants:
Color (UNE 135-362) Ha de complir
Factor de luminància (UNE 135-362):


- Color blanc >= 0,27
- Color groc >= 0,16


Coeficient de retrorreflexió (UNE 135-362) Ha de complir
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362) Sense variacions


CAPTAFARS PER ANAR COL.LOCATS SOBRE EL PAVIMENT:
Els captafars per anar col.locats sobre el paviment es classifiquen segons l’ús a que es destinen i segons la
naturalesa del sistema óptic segons les següents taules:


+------------------------------------------------------------------------+
¦ Ús ¦ Codi P ¦ Codi T ¦


¦ ¦ Captafars permanent ¦ Captafars temporal ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦


¦ Naturalesa ¦ Codi 1 ¦ Codi 2 ¦ Codi 3 ¦
¦ del sistema ¦ Retroreflector ¦ Retroreflector ¦ Retroreflector ¦
¦ òptic ¦ inorgànic a base ¦ orgànic de ¦ inorgànic de ¦


¦ ¦ de vidre ¦ naturalesa ¦ naturalesa ¦
¦ ¦ ¦ polimèrica ¦ polimèrica amb ¦


¦ ¦ ¦ ¦ protecció de vidre¦
+------------------------------------------------------------------------+


El contorn del cos dels captafars no presentarà cantells vius que constitueixin un perill per a la seguretat
de la circulació.
El captafars pot estar format per una o més peces i anirà fixat a la superficie del paviment amb adhesius,
cargols o incrustat al paviment.
En cas d’estar format per una o més peces només podrà ser desmontat amb un estri especial


proporcionat pel mateix fabricant.
L’element retrorreflectant pot ser unidireccional o bidireccional.


L’alçaria (H) de la part del captafars destinada a sobresortir de la superficie del paviment ha de ser:
+-----------------------------------+


¦ Classe H0 ¦ Qualsevol ¦
¦ Classe H1 ¦ Fins a 18 mm ¦
¦ Classe H2 ¦ 18mm < H < 20mm ¦
¦ Classe H3 ¦ 20mm < H < 25mm ¦


+-----------------------------------+
Nota: La classe H0 s’aplicarà exclusivament a captafars que per la seva localització a la superficie de la
carretera no quedin exposats al transit.


La dimensió horitzontal màxima de la part del cpatafars dissenyada per a romandre exposada al tràsit un cop
instal.lat ha de ser:


+--------------------------------------------------+
¦ Classe DH0 ¦ Qualsevol ¦


¦ Classe DH1 ¦ En el sentit del trànsit: ¦
¦ ¦ llargària 250mm, alçària 190mm ¦


+--------------------------------------------------+
Nota: La classe DH0 s’plicarà quan es requereixin característiques adicionals en el captafars, com ara
resistir el pas de màquines de retirar la neu.


Visibilitat nocturna dels captafars permanents: En un assaig realitzat segons les prescripcions de la norma
UNE 135-260/94 el coeficient d’intensitat lluminosa d’un captafars a de ser superior als valors de la
següent taula multiplicat pel factor de color apropiat:


+-------------------------------------------------------------+
¦ Angle d’entrada b(H) ¦ ± 15º ¦ ± 10º ¦ ± 5º   ¦


¦ b(V)=0º ¦ ¦ ¦ ¦
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¦-------------------------------------------------------------¦
¦ Angle d’observació ¦ 2º ¦ 1º ¦ 0,3º  ¦


¦-------------------------------------------------------------¦
¦ Captafars tipus 1 ¦ 2,0 ¦ 10 ¦ 20 ¦
¦ Captafars tipus 2 ¦ 2,5 ¦ 25 ¦ 220 ¦
¦ Captafars tipus 3 ¦ 1,5 ¦ 10 ¦   150 ¦


+-------------------------------------------------------------+


Factor de color:
Blanc 1
Groc. 0,6


Visibilitat nocturna en captafars temporals: En captafars temporals els valors mínims del coeficient d’intensitat
lluminosa venen reflectits en la següent taula:


+-------------------------------------------------------------+
¦ Angle d’entrada b(H) ¦ ± 15º ¦ ± 10º ¦ ± 5º   ¦


¦ b(V)=0º ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------¦


¦ Angle d’observació ¦ 2º ¦ 1º ¦ 0,3º  ¦
¦-------------------------------------------------------------¦


¦ Captafars tipus 1 ¦ 1,4 ¦ 7 ¦ 13 ¦
¦ Captafars tipus 2 ¦ 2,0 ¦ 10 ¦ 60 ¦
¦ Captafars tipus 3 ¦ 1,4 ¦ 7 ¦ 40 ¦


+-------------------------------------------------------------+


Es considera que el captafars compleix amb el especificat per a la visibilitat nocturna, en qualsevol de les
possibles posicions de mesura, sempre que es dongui almenys una de les dues siituacions següents


- El valor no serà inferior al 80% del mínim especificat.
- El valor mig de les mesures efectuades a l’esquerra i a la dreta en cadascun dels àngles especificats, en
la totalitat de les mostres assajades, sigui igual o superior als mínims establerts a les taules anteriors.


Visibilitat diurna: En un assaig realitzat segons les prescripcions de la norma UNE 135-260/94 i fent servir
una geometria de mesura 45/0 el cos del captafars ha de tenir un valor de les seves coordenades cromàtiques
(x,y) tals que se situin dintre del corresponent polígon de color, així com un factor de lluminància ( � ) igual o
superior al de la següent taula:


+-----------------------------------------------------+
¦ Color ¦ Punt ¦   x   ¦   y   ¦ Factor de   ¦


¦ ¦ ¦ ¦ ¦ lluminància ¦
¦-----------------------------------------------------¦


¦ Blanc ¦ 1 ¦ 0,355 ¦ 0,355 ¦ >= 0,75 ¦
¦ ¦   2   ¦ 0,305 ¦ 0,305 ¦ ¦
¦ ¦   3   ¦ 0,285 ¦ 0,325 ¦ ¦
¦ ¦   4   ¦ 0,335 ¦ 0,375 ¦ ¦


¦-----------------------------------------------------¦
¦ Groc-verd ¦ 1 ¦ 0,380 ¦ 0,620 ¦ >= 0,75 ¦


¦ fluorescent   ¦   2   ¦ 0,320 ¦ 0,540 ¦ ¦
¦ ¦   3   ¦ 0,380 ¦ 0,480 ¦ ¦
¦ ¦   4   ¦ 0,460 ¦ 0,540 ¦ ¦


¦-----------------------------------------------------¦
¦ Groc ¦ 2 ¦ 0,494 ¦ 0,427 ¦ >= 0,45 ¦


¦ ¦   2   ¦ 0,545 ¦ 0,455 ¦ ¦
¦ ¦   2   ¦ 0,465 ¦ 0,535 ¦ ¦
¦ ¦   2   ¦ 0,427 ¦ 0,483 ¦ ¦


+-----------------------------------------------------+


FITES DE POLIETILÈ AMB REVESTIMENT REFLECTANT DE COLOR ATARONJAT:
Les mesures de la placa rectangular han de ser de 15x9,5 cm.
La placa ha d’anar fixada a un pal al que ha d’anar pintat amb les mateixes característiques de la placa, en
l’extrem tocant a la senyal, en un tram d’uns 70 cm.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


Subministrament:Cada unitat ha de portar marcat de forma indeleble i ben visible com a mínim les dades
següents:


- Nom del fabricant
- Data de fabricació


Emmagatzematge: Protegides de manera que no s'alterin les seves característiques.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


Unitats necessàries subministrades a l'obra.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


UNE 135-362-94 EXP "Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC rígido).
Características, medidas y métodos de ensayo”.
UNE 135-260-94 EXP “Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Captafaros,
características y métodos de ensayo”.
Ordre Circular 325/97T sobre senyalització, balisament i defensa de les carreteres en el que fa referència als
seus materials constituents del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras
Norma de carreteres 8.3-IC del MOPU “Señalización de obras”


2.6.3 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT


 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements accessoris per a la implantació d’elements de senyalització o de protecció de vialitat. S’han
considerat els elements següents:


- Suport de perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent UPN o C, per a suport de barres de seguretat.
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de senyals de trànsit.
- Captallums de forma angular de planxa d'acer galvanitzat i làmina reflectora, per a barreres de seguretat.
- Estructures de suport d’acer galvanitzat, per a senyals:


- Banderola
- Pòrtic


- Elements de fixació d'acer i material auxiliar, per la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
- Elements de fixació d’acer, per a senyals de trànsit.
- Placa amb perns per a fonamentació de suport de rètols de senyalització.


SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE 37-501 i
UNE 37-508.
Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores. Per a senyals
de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i UNE 135-314. En el cas de suports per
a barreres de seguretat, s’utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-
120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m.
No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. El tall
s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les
especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. Tipus
d'acer (UNE 36-093) AP 11
Dimensions i toleràncies de suports tipus C Norma UNE 135-122


Dimensions i toleràncies de suports tipus UPN Norma EAE-11
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Toleràncies dels perfils de tub d’acer:
- Dimensions de la secció:


- Amplària 0,8 mm
- Alçària  ± 0,5 mm
- Gruix ± 0,25


- Fletxa <= 0,002 l


ELEMENTS DE FIXACIÓ:
En el cas de senyals de circulació, els ancoratges per a plaques i lamel·les, així com els cargols de sustentació,
compliran les característiques de les normes UNE 135-312 i UNE 135-314. Els ancoratges, cargols i accessoris
per a pòrtics i banderoles compliran les condicions de la norma UNE 135-315 en el cas d’elements d’acer
galvanitzat, i UNE 135-316 en el cas d’elements d’alumini.
Compliran les condicions de la norma UNE 135-125. S’utilitzarà acer de grau AP-11, segons UNE 36-093. En
elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als
normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. Els fils de
la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
En elements d’unió no definits a cap norma, s’utilitzaran acers de característiques similars als
normalitzats.
Diàmetre dels cargols:


- Canya 16 mm
- Cap 34 mm


Pas dels cargols pas mètric
Femelles hexagonal tipus DIN
Volandera a la unió entre bandes circulars
Volanderes a la unió banda-separador rectangular 85x85 mm


CAPTALLUMS:
No han de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva
superfície.
El sistema de subjecció a la barrera ha de garantir que el captallums no es desprengui amb els sistemes de
neteja mecànics i que no disminueixi la superfície reflectant.
Reflectància inicial: Col.locades a 55 cm del terra, en fila separades 20 m. les unes de les altres, al enfocar-les
amb les llums curtes des d'una distància de 20 m. de la primera es vegin les 5 primeres, i amb les
llums llargues les 10 primeres.
La làmina reflectant ha de complir les prescripcions de la UNE 135-330.
Superfície reflectant (S) ........................................................................................................... 50 >= S >= 60 cm2
Reflectància als 5 anys .............................................................................................. >= 70% Reflectància inicial
Gruix de la xapa d'acer .......................................................................................................................................... 3 mm


ELEMENTS GALVANITZATS:
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en
calent,   conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE 37-
501 i 37-508 en el cas de pals i altres elements.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha
de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. Massa de
recobriment (UNE 37-501) >= 500 g/m2
Puresa del zinc 98,5%
Adherència del recobriment (UNE 37-501) Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE 7-183) Ha de complir


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació
de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.


CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha
d'haver el nombre d'unitats que conté. Els elements han d'estar garantitzats per cinc anys, de tal manera que si la
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seva capacitat reflectant es inferior a l'establerta, l'empresa constructora els haurà de reposar i tornarà a
instal.lar.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.


ELEMENTS DE FIXACIÓ:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi
ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


SUPORTS DE TUB:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.


SUPORT DE PERFIL D’ACER:
kg de pes necessari subministrat a l’obra.


ELEMENTS DE FIXACIÓ, CAPTALLUMS, PLAQUES AMB PERNS PER A FONEMENTACIÓ DE SUPORTS O
ESTRUCTURES DE SUPORT:
Unitats necessàries subministrades a l'obra.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


NORMATIVA GENERAL:
UNE 135-122-94 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las
barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos”.


SUPORTS:
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación."


CAPTALLUMS:
"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras" MOPU
UNE 135-260-94 (EXP) “Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Captafaros. Características
y métodos de ensayo.”
UNE 135-330-93 (EXP)."Señalización vertical.Señales verticales retroreflectantes mediante láminas con
microesferas de vidrio.Características y métodos de ensayo".


2.6.4 SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT


Els seus elements tenen com a components elements de: B011.


1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


DEFINICIO:
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:


- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la supefície de l'última tongada


CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. Ha
de tenir els pendents i els nivells previstos.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
Index CBR >= 5
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Toleràncies d'execució:
- Nivell ± 20 mm
- Planor ± 10 mm/3 m


2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO


S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts. El suport ha de tenir el grau de
compactació i les rasants previstos.
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral.leles a l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada superior.
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i segellar la superfície.


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT


m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


No hi ha normativa de compliment obligatori.


2.7 PLEC DE CONDICIONS CAPITOLS D'OBRA


2.7.1 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC


Definició
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució.


Condicions
a. Prèvies a l'execució:


. Zona de treball neta i lliure d'obstacles.


. Definició i replanteig dels materials, llums i accessoris, segons els plànols i esquemes del projecte.


. Suport preparat a punt de rebre l'element.


. Comprovació de la qualitat del material i de les característiques elèctriques i funcionals segons
les especificacions del projecte.


b. D'execució i acabat:
. Transport dels equips auxiliars a l'obra.
. Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries per al muntatge de les
llumeneres.
. Col·locació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades.
. Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona neta i lliure
d'obstacles.
. Subministrament, preparació i fixació del suport, bastidor, carril o suspensió per a
col×locar els llums.
. Protecció contra contactes indirectes.
. Subministrament i col·locació de l'element al lloc adequat, fixació i connexió als
conductors d'alimentació, segons les especificacions del projecte.
. Compliment de les característiques mecàniques, funcionals i elèctriques, segons el REBT i el tipus
d'instal·lació.
. Comprovació de la col·locació i funcionament de tots els elements, de la resistència
d'aïllament i la rigidesa dielèctrica segons la instrucció MIBT.
. Comprovació del nivell mitjà d'il·luminació resultant i del to de color de la llum.
. Comprovació de la verticalitat del bàcul, de la fixació i del pintat, de tots els elements que
componen el llum.


Amidament i abonament
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La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments.


El criteri d'amidament és la unitat completa, instal·lada, comprovada, connectada i en servei segons les indicacions i
mides del projecte.


2.7.2 VIALS I VORERES


Definició
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució.


Condicions
a. Prèvies a l'execució:


. Zona de treball neta i lliure d'obstacles.


. Definició i replanteig dels elements a executar, segons les especificacions del projecte.


. Acceptació del material de base i sub-base per part de la Direcció Facultativa.


. Acceptació del material de la capa de rodadura per la Direcció Facultativa.


b. D'execució i acabat:
. Transport dels equips auxiliars a l'obra.
. Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries per al muntatge de les llumeneres.
. Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona neta i lliure
d'obstacles.
. Subministrament i col·locació, vibrat i curat del formigó i protecció d'aquest, segons les
especificacions del projecte.
. Anivellament de l'acabat i vigilància dels encofrats.
. Formació dels junts.
. Elaboració de l'acabat segons les especificacions del projecte.
. Manteniment del grau d'humitat idoni per a l'obra a col·locar.
. Subministrament i col·locació amb el material idoni i en la forma indicada, deixant junts no més
petits d'un mm, junts constructius o de dilatació, rejuntat amb pasta de ciment i neteja segons
les especificacions del projecte.
. Manteniment del grau d'humitat idoni per a l'obra a col·locar.
.Subministrament i col·locació a truc de maceta amb morter, deixant junts no més petits d'un
mm, junts constructius o de dilatació, rejuntant amb pasta de ciment i neteja segons les
especificacions del projecte.
. Subministrament col·locació flotant amb formació de llit de morter, reglades de morter
d'assentament de l'element, col·locació de grava, junts oberts, segons les especificacions del
projecte.
. Subministrament i col·locació de l'element amb formació de llit de sorra, aplicació de morter
empolsat de ciment, col·locació de l'element a l'estesa deixant junts no més petits d'un mm, junts
de construcció o de dilatació, rejuntat amb pasta de ciment i neteja segons les especificacions
del projecte.
. Poliment i abrillantament segons les especificacions del projecte.
. Abrillantament de l'element segons les especificacions del projecte.
. Recepció del material segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obra de
Carreteres i Ponts.


Amidament i abonament
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments.


Els criteris per als de formigó serà la superfície de la solera executada segons les mides dels plànols del projecte.


Per a les voreres, pedra natural i artificial, el criteri serà la mida del paviment, col·locat segons les mides dels plànols
del projecte. El preu unitari inclou les minves.


Per a les mescles bituminoses per a la superfície executada segons les mides dels plànols del projecte.
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2.7.3 EQUIPAMENT FIX


Definició
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució.


Condicions
a. Prèvies a l'execució:


. Zona de treball neta i lliure d'obstacles.


. Definició i replanteig dels elements a executar.


. Suports preparats per a la realització i fixació de l'equipament.


b. D'execució i acabat:
. Transport dels equips auxiliars a l'obra.
. Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries.
. Col·locació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades.
. Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona neta i lliure
d'obstacles.
. Execució, muntatge i col·locació de l'equipament realitzant totes les operacions prescrites al
projecte.
. Ajudes de paleta per a la fixació i realització dels acords i entregues.


Amidament i abonament


La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments.


El preu inclou l'equipament, els mitjans auxiliars, les ajudes de paleta i els elements de connexió i acord amb l'obra,
segons les prescripcions del projecte.


L'abonament es realitzarà per total executat.


2.7.4 CONTROL DE QUALITAT


Definició
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució.


Condicions
a. Prèvies a l'execució:


. Zona de treball neta i lliure d'obstacles.


. Definició de les partides dels elements a executar.


. Suports preparats per a l'extracció de mostres.


. Comprovació de la qualitat del material a l'obra i el del laboratori.


b. D'execució i acabat:
. Transport dels equips auxiliars i materials a l'obra i laboratoris.
. Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries.
. Execució i extracció de la mostra d'acord les instruccions del laboratori.
. Ajudes de paleta per a l'extracció i realització de les mostres.
. Neteja, recollida i retirada dels equips auxiliars de l'obra al magatzem i laboratori.


Amidament i abonament
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments.


El preu inclou l'equipament, els mitjans auxiliars, les ajudes de paleta i els elements de connexió i acord amb l'obra,
segons les prescripcions del projecte.


L'abonament es realitzarà per total executat d'acord certificacions dels laboratoris corresponents.
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DATA
FEBRER 2022


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I
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TÍTOL DEL PLÀNOL
PERFILS TRANSVERSALS


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


DATA
FEBRER 2022


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I











DIVISIO POLIGONAL 1


SIMBOLOGIA PAVIMENT


Paviment de terra vegetal


Paviment asfalt i pintat del carril bici


Paviment d'asfalt


Paviment de formigó in situ
HM-20/B/12/IIa


Paviment de panot gris
de 9 pastilles de 20x20x4
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TÍTOL DEL PLÀNOL
PAVIMENTS. PLANTA I DETALLS


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


DATA
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EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
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DIVISIO POLIGONAL 1


BANC I
PAPERERA


PAPERERA


ILLA DE CONTENIDORS
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TÍTOL DEL PLÀNOL
SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


DATA
FEBRER 2022


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I











SIMBOLOGIA ENLLUMENAT PÚBLIC


CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT


PERICÓ D'ENLLUMENAT


ARMARI D'ESCOMESA


PROJECTOR JNR GEN4-SE2/AC DE
CARANDINI AMB LÀMPADA DE 48 LEDS
SOBRE COLUMNA DE 6m D'ALÇADA


DIVISIO POLIGONAL 1
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TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA D'ENLLUMENAT


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


DATA
FEBRER 2022


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I











SIMBOLOGIA ENLLUMENAT PUBLIC


IER-21


IER-20


IEE-10


IER-18
L1-L2-L3


3,5 x 10 4 x 6


1050 W
L3


<
<
<


PIA 10 A
DIF. 40/4/0,03


CABLE RZ 0,6 / 1 KV.
LR 4 X 16


3x400/230 V


DIN 0
CGP 80 A


T1 T2


ICP 40 A IGA 40 A


PIA 10 A


INTENSITAT


IN
TE
R
R
U
P
TO
R


M
A
N
U
A
L


T


ORBIS


DATA


ASTRO


4 x 6


300 W


4 x 6


150 W


4 x 6 4 x 6


4 x 6


3.4


150 W


3.5


150 W


3.3


150 W


3.6


150 W


3.7


150 W


300 W 150 W1050 W


3,5 x 10 4 x 6
L2


<
<
<


PIA 10 A
DIF. 40/4/0,03


4 x 6 4 x 6


4 x 6


2.5


150 W


2.6


150 W


4 x 6


2.2


150 W


2.1


150 W


3,5 x 10 4 x 6
L1


<
<
<


PIA 10 A
DIF. 40/4/0,03


4 x 6 4 x 6


4 x 6


450 W


4 x 6


1.5


150 W


1.6


150 W


1.7


150 W


4 x 6


300 W


4 x 6


1.2


150 W


1.3


150 W


1.1


150 W


600 W 450 W 300 W


600 W 450 W


1350 W1350 W


1200 W1200 W


4 x 6


150 W


1.4


150 W


600 W


4 x 6


2.3


150 W


300 W


4 x 6


2.4


150 W


150 W


150 W


4 x 6


1.8


150 W


150 W


4 x 6


2.7


150 W


4 x 6


2.8


150 W


4 x 6


2.9


150 W


REGULADOR DOBLE


600 W 450 W 300 W 150 W750 W


4 x 6


3.1


150 W


3.2


150 W


4 x 6


900 W 750


REF.


V
A
R
.(
m
in
. 
4
7
)


V
A
R
IA
B
LE


1
0


1
0


1
5


6


154515


5
0
 
m
in
.


8


4
0
 
m
in
.


V
A
R
IA
B
LE


A


H


9


8


4


7


5


4


3
2


5


4


21


3


1


6


0,50 0,60


0,65 0,65


0,13 0,18


0,60


0,70


0,20


0,60


0,80


0,23


0,80


0,80


0,40


0,80 0,80


0,95 1,00 1,00


0,90


1,20


0,90


0,48 0,50 0,64 0,76


REF.


TRONETA DE 45 x 45 x 75


4
5


3
0


45


8
5


1
5


2


7


6


5


4


1


7


6


2


5


3


1


60


ARMARI D'ESCOMESA


PERICÓ D'ENLLUMENAT


CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT


1.- ADZ-13 Replé exempt de pedres majors de 40 mm. i compactat al 95 % de P.N. per
tongades de 20 cm.
2.- RSL-9 Làmina aillant de polietilè.
3.- EFH-2 Sorra de riu tamany max. 5 mm., P.N. 85 %.
4.- EFH-9 Formigó HM-20/B/12/IIa.
5.- IEP-1 Cable nu de Cu. 35 mm.
6.- IAT-2 Tub de protecció de PVC D= 60 mm., grau 7 resistència xoc. DIN 1187
7.- UNE VV 0,6-1 KV Cable de Cu.


PROJECTOR JNR GEN4-SE2/AC DE CARANDINI
AMB LÀMPADA DE 48 LEDS SOBRE COLUMNA
DE 6 m D'ALÇADA


1.- EAT-2 Tapa de foneria 500x500 marc PNL 120x120
2.- Vorera
3.- RPE-5 Arrebossat morter 1:0,5:4/165l.
4.- EFL-6 Maó perforat. R-100 Kp/cm2.
5.- RSS-1 Solera de formigó HM-20/B/12/IIa.
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ESCALA
s/e


TÍTOL DEL PLÀNOL
ESQUEMA ENLLUMENAT


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


DATA
FEBRER 2022


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I











SIMBOLOGIA


DETALL CLAVEGUERAM


DETALL CLAVEGUERAM


DETALL CONNEXIÓ CLAVEGUERAM


5.- Fleix metàl.lic de subjecció.


CANALITZACIÓ DE P.V.C.


DETALL MARC I TAPA REGISTRE CLAVEGUERAM


3.- Conducte de PVC rígid.


d < 2,50 m


d < 1,20 m


CALÇADA


VORERES


REFORÇ CANALITZACIONS


1.- ADZ-13 Replé exempt de pedres majors de 40 mm. i compactat
al 95 % del P.N. per tongades de 20 cm.


2.- EFH-9 Formigó HM-20/B/12/IIa.


4.- RSS-1 Solera de formigó HM-20/B/12/IIa.


Marc i tapa de fosa dúctil, compliment de la norma UNE EN-124, amb
certificació AENOR, resistència D-400, pintats amb pintura hidrosoluble.


10 cm i mesures mínimes 85x85 cm per a pous de Ø 60.


Característiques marc: Base quadrada de coll circular de tipus aparent,
(cercle visible a la superfície i la resta embegut al terreny), alçada mínima


angle mínim de 110 graus i fixació de seguretat a 90 graus. Marcada amb
la mateixa fosa amb les marques que acrediten la seva qualitat, el nom
i l'escut de l'ajuntament segons model normalitzat pel mateix.


Ø 60 cm., pes mínim 57 Kg, obertura amb una sola frontissa amb un
Característiques tapa:


XARXA AIGÜES RESIDUALS


PERICÓ DE CONNEXIÓ


DEPURADORA AMB DIPÒSIT
DE RECOLLIDA PER A 4 - 6
USUARIS


POU DE REGISTRE CIRCULAR


PERICÓ DE REPARTIMENT
S'UTILITZARÀ EL MODÈL AUTORITZAT PER L'AJUNTAMENT DE TORTOSA


PERICÓ D'ANÀLISI AIGÜES
DEPURADES


Geotèxtil per a evitar la
contaminació per fins


Tub Ø75mm
de 10m de longitud
i ranures cada 50cm


Ranures en arc de 120°
cada 50cm


Reblert lleugerament compactat amb
terres de la pròpia excavació


15%


30cm


10cm


70cm


Mín.60cm


RASES D'INFILTRACIÓ


Reblert de grava
20mm<Ø<40mm
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DATA
FEBRER 2022


ESCALA
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TÍTOL DEL PLÀNOL
XARXA CLAVEGUERAM


L'Enginyer de Camins, Canals i Ports
JORDI ELVIRA NOLLA


EMPLAÇAMENT
CARRETERA SIMPÀTICA


TÍTOL
REFÓS DEL PROJECTE D'URB. PMU MIG CAMÍ POLÍGON I
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