
 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'UN COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS AL SECTO R 

NORD-EST (BARRANQUET) DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA (MON TSIÀ) 

 

 

 

CODI DE PROJECTE: 722-TRE-OP-5760 

AUTOR: EUGENI VILLALBÍ i GODES 

TUTOR: FRANCESC ROBUSTÉ i ANTON 

TUTOR EXTERN: JAVIER ROIG i PRADES 

 

GENER 2012 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

 

RESUM / ABSTRACT 

 

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

 

ANNEXES 

ANNEX 1. TOPOGRAFIA 

ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX 3. ESTUDI HIDROLÒGIC 

ANNEX 4. SERVEIS AFECTATS 

ANNEX 5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

ANNEX 6. SEGURETAT I SALUT 

- MEMÒRIA 

- PLÀNOLS 

- PLEC 

- PRESSUPOST 

ANNEX 7. GESTIO DE RESIDUS 

- MEMÒRIA 

- PLÀNOLS 

- PLEC 

- PRESSUPOST 

ANNEX 8. FERMS I PAVIMENTS 

ANNEX 9. ESTUDI MEDIAMBIENTAL 

ANNEX 10. PLA D'OBRA 

ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX  



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

 

2. DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS 

ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

PLÀNOLS 

1.          SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

 

2.          PLANTA GENERAL 

 

3.1        PLANTA GENERAL. DETALL. CARRER DOMENGES (I) 

3.2        PLANTA GENERAL. DETALL. CARRER DOMENGES (II) 

3.3        PLANTA GENERAL. DETALL. CARRER DOMENGES AMB PASSEIG CLOTADA 

3.4        PLANTA GENERAL. DETALL. VIAL SOLANA AMB PASSEIG CLOTADA 

3.5        PLANTA GENERAL. DETALL. CARRER DEL BARRANQUET 

 

4.1        PERFILS LONGITUDINALS. PLANTA GENERAL 

4.2        PERFILS LONGITUDINALS. CARRER DOMENGES (I) 

4.3        PERFILS LONGITUDINALS. CARRER DOMENGES (I) 

4.4        PERFILS LONGITUDINALS. PASSEIG CLOTADA 

4.5        PERFILS LONGITUDINALS. VIAL SOLANA I CARRER BARRNQUET 

 

5.1        SERVEIS AFECTATS. PLANTA GENERAL 

5.2        SERVEIS AFECTATS. PLANOL 1 

5.3        SERVEIS AFECTATS. PLANOL 2 

5.4        SERVEIS AFECTATS. PLANOL 3 

5.5        SERVEIS AFECTATS. PLANOL 4 

5.6        SERVEIS AFECTATS. PLANOL 5 

 

6.1        DRENATGE. SECCIONS TIPUS DE RASES 

6.2        DRENATGE. TIPOLOGIES DE POUS 

6.3        DRENATGE. PERICÓ TIPUS AA1 I AA2 

6.4        DRENATGE. PERICÓ TIPUS AA3 I AA4 

6.5        DRENATGE. PERICÓ TIPUS AA5 I AA6   

6.6        DRENATGE. TAPA, PATES I EMBORNAL 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

 

7.1      PAVIMENTS. DETALLS  

 

8.1       URBANITZACIO DEL CARRER  BARRANQUET. PLANTA GENERAL 

8.2       URBANITZACIO DEL CARRER  BARRANQUET. CARRER BARRANQUET (I) 

8.3       URBANITZACIO DEL CARRER  BARRANQUET. CARRER BARRANQUET (II) 

 

9.1    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. PLANTA GENERAL 

9.2    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. CARRER DOMENGES (I) 

9.3    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. CARRER DOMENGES (II) 

9.4    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. PASSEIG CLOTADA (I) 

9.5    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. PASSEIG CLOTADA (II) 

9.6    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. VIAL SOLANA 

9.7    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. CARRER BARRANQUET 

9.8    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL. DETALLS 

 

10.1 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASES  

10.2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASE 1  

10.3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT L'EXECUVIÓ DE LES OBRES – FASE 2 

10.4 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASE 3 

10.5 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES – FASE 4 

 

3. DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

4. DOCUMENT NÚM 4. PRESSUPOST 

- AMIDAMENTS 

- QUADRE DE PREUS NÚM 1 

- QUADRE DE PREUS NÚM 2 

- PRESSUPOST 

- RESUM DE PRESSUPOST 

- ÚLTIM FULL 

 

 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM / ABSTRACT 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

2 
 

RESUM 
Títol del projecte: PROJECTE D’EXECUCIÓ D'UN COL·LECTOR ESTRUCTURAL AL SECTOR 

NORD-EST (SECTOR DEL BARRANQUET) AL MUNICIPI DE LA SÉNIA (Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 

Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

 

L'execució del present projecte permet solucionar el problemes d'inundabilitat d'un sector del 

municipi de La Sénia. El sector correspon a la zona nord-est del municipi i també conegut com el 

sector del Barranquet, ja que és just en aquest emplaçament on es troba el naixement d'un petit 

barranc que rep el mateix nom, i que dóna nom al carrer on s'ubicarà la part principal de l'obra.  

 

Actualment la zona té una xarxa de clavegueram unitària que recull les aigües d'una conca 

urbanitzada en un 52%. Quan hi ha pluges importants la xarxa existent no la pot absorbir, la qual 

cosa comporta un cabal en superfície important, sobretot en la zona més baixa i de naixement del 

barranc (carrer del Barranquet). En aquest punt existeixen infraestructures prèvies o construïdes 

en diferents processos d'urbanització de la zona però que no estan connectades en la xarxa 

actual. Aquestes que actualment estan infrautilitzades han estat tingudes en compte en el disseny 

de la solució adoptada. 

La solució adoptada té en compte els creixements previstos al POUM del municipi, i significa 

l'adaptació de tot el sector a una xarxa de clavegueram separativa, d'acord amb criteris del propi 

municipi. El projecte manté tota la xarxa de clavegueram existent a la zona com a xarxa d'aigües 

negres, i el nou col·lector estructural i les seves ramificacions han estat dissenyats per a les 

aigües pluvials per un període de retorn de T500 anys. 

La nova infraestructura dissenyada per al màxim creixement urbanístic possible, parteix de dues 

branques paral·leles al carrer dels Domenges (DN 800 -PP) i Vial de la Solana (DN 1000-FA). 

Aquests finalitzen al passeig de la Clotada incrementant de diàmetre i s'uneixen just a la cruïlla 

amb el carrer del Barranquet d'on parteix un únic col·lector (DN 1500 – FA). 

Finalment s'aprofita l'obra per reformar el carrer del Barranquet, que presenta un estat de 

deteriorament notable: millora mobiliari urbà, renovació de paviment i ampliació de voreres. 

D'acord amb el POUM aquest serà el carrer que connectarà l'actual zona urbanitzada amb futures 

zones de creixement del municipi. I renovar el ferm (capa rodament) a la resta de carrers afectats. 

 

PARAULES CLAU: col·lector, conca, cabal, període de retorn, diàmetre nominal, urbanització, 
pou de registre 
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ABSTRACT 

Title of the project: PROJECT IMPLEMENTATION OF A STRUCTURAL COLLECTOR IN THE 
NORTH-EAST AREA (SECTOR DEL BARRANQUET) IN THE TOWN OF LA SÉNIA (Montsià) 
(Montsià) 
Author: Eugeni Villalbí i GodesRosa Mora Díaz 
Advisor: Francesc Robusté i Anton / External advisor: Javier Roig i Prades 
 

The implementation of this project will solve the flooding problems in a neighbourhood of the town 

of La Senia. It is the northeast area of the town and it is known as El Barranquet sector, because 

just at this location there is the birth of a small ravine which receives the same name. It also gives 

name to the street located where we will be doing the main part of the work. 

Currently the area has a sewer unit that collects water from a 52% built basin. When there is 

significant rainfall the existing network can not absorbe it, which leads to a significant flow on the 

surface, especially in the lower zone and birth of the ravine (carrer del Barranquet). At this point 

there are pre-built infrastructures, but they are not connected to the current network. These 

currently under-used infrastructures have been taken into account in the design of the adopted 

solution. 

The adopted solution takes into account the growth envisaged in the municipal urban planning 

(POUM) of La Sénia. It is also the adaptation of the whole sector to a separative sewer network, 

according to criteria of the municipality itself. The project maintains all existing sewer in the area as 

a sewage network, and the structural new collector and its ramifications have been designed for 

rainwater to a return period of T500 years. 

The new infrastructure designed to the highest possible urban growth, comes from two parallel 

branches to the street Domenges (DN 800-PP) and to the road Solana (DN 1000-AF). Both end a 

the Walk of the Clotada increasing in diameter and just come together at the junction with the 

street of Barranquet, where there is the one collector (DN 1500 - FA). 

Finally, the work is used to reform the Barranquet Street, which has suffered a significant 

deterioration: we improve the street furniture, renew the pavement and extend the sidewalks. 

According to the POUM, this street will connect the existing developed area with future areas of 

municipal expansion. We will also renew the soil (bearing layer) in the other affected streets. 

 

KEY-WORDS: collector, basin, flow, return period, nominal diameter, urbanization, utility hole 
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1. MOTIVAVIÓ I ANTECEDENTS 

- Situació 

El nostre projecte s’ubica al municipi de La Sénia (comarca del Montsià). És un municipi que 

s’ubica al llindar del límit amb el País Valencià, delimitat per un riu de tipologia mediterrània que 

porta el mateix nom del municipi. 

 

En períodes de pluja però, l’aigua d’escorrentiu del municipi no va a parar a l’esmentat diu 

directament, sinó que una part d’aquesta, seguint l’orografia desguassa a un petit barranc 

(anomenat el Barranquet) el qual posteriorment i un cop finalitzat el nucli urbà (aigües avall) 

desemboca al riu Sénia. 

 

Aquest barranc neix en una zona del municipi ubicada al nord-est que rep el mateix nom que el 

barranc (El Barranquet) i que serà la zona objecte d’estudi hidrològic per poder fer el disseny i 

construcció de la xarxa de col·lectors estructurals. 

 

Per tant, la nostra zona d’actuació queda delimitada per la trama urbana que està dins del sector 

del Barranquet (nord-est del municipi) i la nostra zona d’influència serà tota la superfície de la 

conca que ens aporta aigua d’escorrentiu en cas de pluges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto aèria del municipi. 
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L’àrea d’actuació serà el traçat final del col·lector estructural en aquells carrers ja urbanitzats i amb 

habitatges construïts. Tot i així el disseny del col·lector es realitzarà en funció de la conca total i 

per a futurs creixements del municipi, ja que aquest disposa d’un POUM aprovat que d’acord amb 

els creixements dels darrers preveu un creixement de població i també del nucli urbà, també en la 

nostra on només hi ha un 52% de sòl urbanitzat. 

 

- Antecedents 

La zona s’ha anat urbanitzat per fases i per períodes de creixement del municipi. La presència del 

naixement del barranc sempre ha estat tinguda en compte en els moments d’urbanitzar i edificar. 

Per això es va preveure un pas d’ 1mx1m al darrere de l’edifici de pisos del carrer Barranquet com 

es pot veure a l’Annex2.  

 

L’ urbanització l’any 2007 d’un sector fruit d’un pla especial just al costat del carrer Barranquet va 

preveure la presència d’un barranc amb una solució d’acord amb l’ACA que consistia en la 

instal·lació d’un col·lector de DN 2200 FA que desaiguava al barranc. Tot i així, per error, aquest 

col·lector no va ubicar-se correctament ni va preveure punts de captació de l’aigua d’escorrentiu 

aigües amunt,amb la qual cosa actualment està infrautilitzat ja que quasi no li arriba cabal, i tota 

l’aigua d’escorrentiu del sector transcorre en superfície pel carrer del Barranquet. 

 

- Motivació 

El propòsit és el disseny d’una solució per a la saturació de la xarxa de clavegueram existent i al 

mateix temps que estudiï la possibilitat de reaprofitar les infraestructures existents. Tenint en 

compte els futurs creixements del municipi i per tant, que la xarxa dissenyada no només suporti el 

període de retorn en l’actualitat sinó en el supòsit de màxima urbanització. 

 

Es pretén també transformar tot el sector d’una xarxa de clavegueram unitària a una xarxa de 

clavegueram separativa, per tant, l’actuació només és per a aigües pluvials.  

 

L’actuació de caràcter hidrològic/hidràulic buscarà una solució a l’estat de degradació que 

presenta el carrer del Barranquet, i per això preveurà una reurbanització integral del mateix. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és el disseny i execució d’una xarxa de col·lectors estructurals 

d’aigües pluvials a la zona del Barranquet al municipi de La Sénia, per tal d’evitar les actuals 

inundacions al tram del carrer del Barranquet i canalitzar tota l’aigua d’escorrentiu per al un 

període de retorn T500 anys a una xarxa de clavegueram suficient que serà separativa després de 

la nostra actuació. 

Al mateix temps, i un cop executada l’obra es fa una actuació urbanística de caràcter integral al 

carrer del Barranquet. 

 

3. CONDICIONANTS DE PROJECTE 

El present projecte es veurà condicionat per determinats agents externs d’ubicació de la conca, 

d’alguns serveis afectats, de criteris constructius i de planificació del municipi, així com de les 

previsions de futur (POUM). Totes elles s’intenten especificar seguidament agrupades pels 

següents tres àmbits: municipals, conca i elements previs. 

 

- MUNICIPALS 

-POUM: El municipi de La Sénia té aprovat un POUM municipal que preveu en el futur el 

creixement del municipi doblant la seva població, desl 6000hab actuals als 12.500hab. Això 

comportarà el creixement del nucli urbà, i ens modificarà els càlculs de l’Annex3 (Estudi 

Hidrològic) ja que al tractar-se d’una zona al límit de l’actual nucli urbà, si el POUM es fa realitat 

creixerà notablement la zona urbanitzada en detriment de les actuals zones rurals, i per tant, 

zones d’infiltració de l’aigua de pluja. 

 

Per tant, el present projecte tindrà en compte en tot moment, per als càlculs hidrològics i posterior 

dimensionament dels diàmetres de tots els col·lectors els escenaris més desfavorables. És a dir, 

l’escenari que ens donaria major cabal d’escorrentiu i un menor cabal infiltrat, que és lògicament 

amb un assoliment al 100% de tot allò previst al POUM. 

 

-XARXA SEPARATIVA DE CLAVEGUERAM: Els serveis tècnics del municipi tenen establert com a 

criteri de planificació i disseny constructiu l’establiment d’una xarxa de clavegueram separativa a 

tot el municipi. Actualment aquesta existeix en determinades zones del municipi que s’han anat 
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projectant i executant de nou, o que han tingut intervencions de renovació integral per part del 

municipi.  

Per tant, en el moment del càlcul i disseny del nostre col·lector estructural a la zona del 

Barranquet hem de tenir en compte que la xarxa actual (unitària) només ha de ser tinguda en 

compte en tant que possible servei afectat, ja que en tot moment estem parlant de la construcció d’ 

un col·lector estructural a la zona en qüestió que reculli les aigües pluvials mantenint l’actual com 

a col·lector d’aigües negres. 

 

- CONCA 

Les característiques de la conca ens condiciona el projecte ja que com bé indica el nom del sector 

del municipi on dissenyem el projecte i un dels carrers afectats, la conca en qüestió conté el 

naixement d’un petit barranc: El Barranquet. Això ens condicionarà l’anàlisi d’alternatives, ja que 

en qualsevol cas el punt final de desguàs de la xarxa de col·lectors serà la mateixa. 

 

- ELEMENTS PREVIS 

-INFRAESTRUCTURES EXISTENTS: La presència del Barranquet, ja va estar prevista en 

actuacions urbanístiques i construccions prèvies. Per tant, serà un element que tindrem en compte 

i possiblement condicionarà l’anàlisi d’alternatives. Haurem de tenir en compte la presència d’ 

infraestructures actualment infra-utilitzades com són: la conducció d’1mx1m a la part posterior del 

bloc de pisos del carrer Barranquet, i el col·lector de 2,2m de diàmetre instal·lat a la part final del 

carrer del Barranquet en resposta a les demandes de l’ACA per desaiguar les aigües pluvials en 

l’urbanització del pla específic adjacent. 

 

 

 

                                                                                    

  

 

 

 

Canonada existent DN 2200 FA 
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Imatges del conducte existent 1mx1m 

 

-CANAL DE REG: a la part inicial del col·lector del carrer dels Domenges ens trobem en un servei 

afectat que ens pot condicionar (no forçosament) el Pla d’Obra en l’execució del projecte. Aquest 

és un canal que condueix aigua per al reg al municipi d’Ulldecona provinent de l’embassament de 

La Sénia. Serà un servei afectat que s’haurà d’enderrocar i posteriorment reconstruir per poder 

executar el col·lector dissenyat. Per tant, s’haurà d’adaptar o alterar el pla d’obra per fer l’afectació 

a aquest servei durant els mesos en que aquest canal no és utilitzat per al reg i per tant el cabal 

circulant és inexistent. 
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Imatges del canal de reg de l’embassament de La Sénia al municipi d’Ulldecona 

 

4. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

En aquest projecte s’han plantejat un total de tres alternatives possibles per adoptar una solució al 

problema d’inundabilitat del carrer del Barranquet. 

Les alternatives s’estudien d’acord amb els objectius a assolir amb una relació d’eficiència tant pel 

cost com per l’afectació a l’entorn i tenint en compte els condicionants del projecte. L’anàlisi 

d’alternatives planteja possibilitats de traçat diferent (OPCIÓ 1, OPCIÓ 2) i finalment l’aprofitament 

o no de les infraestructures existents (OPCIÓ 2, OPCIÓ 3). 

 

El traçat de les tres alternatives disposen de plànol de consulta en planta a l’annex corresponent 

(Annex 5). 

 

- OPCIÓ 1: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins al punt de 

desguàs  

Per arribar al punt de desguàs en totes les opcions es preveuen dos línies de recollida de l’aigua 

d’escorrentiu. Aquestes línies són paral·leles i són els carrers dels Domenges i Vial de la Solana. 
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En aquesta primera opció es planteja que circulin paral·lelament fins al mateix punt de desguàs.  

 

o Domenges: inici a l’alçada del canal de reg d’Ulldecona fins a la cruïlla amb el Pg. 

Clotada, on seguiria fins al c/Barranquet (en tots els casos seguiria el mateix 

recorregut). En aquesta opció seguiria independentment fins al punt de desguàs. 

o Vial de la Solana: inici al punt d’inici del tram urbanitzat del mateix carrer i fins al 

final del carrer on s’uniria al mateix punt de desguàs que l’altre col·lector. 

 

 

- OPCIÓ 2: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins Pg. Clotada i 

unió al c/Barranquet amb aprofitament d’infraestruc tures existents. 

 

Parteix del mateix punt de sortida d’establir dues línies de paral·leles per recollir l’aigua 

d’escorrentiu fixades en els mateixos carrers però amb traçats finals diferents. 

 

 

En aquest cas, no discorreran independents l’una de l’altra sinó que es busca la convergència per 

unir-les i crear un únic col·lector. Per tant totes dues conduccions quan es creuen amb el pg/ de la 

Clotada es dirigiran cap al carrer del Barranquet on s’uniran just a la cruïlla d’aquest carrer amb el 

pg/ Clotada. 

 

- OPCIÓ 3: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins a Pg. Clotada i 

unió al c/Barranquet sense aprofitament d’infraestr uctures existents. 

 

Estaríem parlant en tota la seva totalitat de la mateixa opció2 a excepció del tram final on no 

s’aprofitaria la conducció existent (DN 2200 FA) sinó que s’executaria un col·lector de nova 

construcció en tot el traçat del c/ Barranquet.  

 

Conclusió: 

Per criteris d’eficiència (aprofitament d’infraestructures infrautilitzades), i per criteris de cost, de 

reducció de durada de l’obra i de zona d’afectació, la millor alternativa és l’OPCIÓ2. 
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5. PROCÈS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu és la mateixa per a cadascuna de les quatre fases d’execució del projecte: 

 

Demolició del paviment i excavació prèvia 

Establiment de la cota i anivellament de la base 

Instal·lació dels tubs del col·lector 

Construcció d’unions i pous de registre 

Construcció i connexió d’imbornals 

Reblert de la rasa i compactació 

Reurbanització de l’entorn permetent ja el pas del trànsit (*) 

 

(*) En el casl del carrer Barranquet: 

Reurbanització integral del carrer: nova delimitació de voreres, construcció de la base i 

pavimentació, instal·lació d’enllumenat, ...  

(*) A la resta de carrers: 

 Fressat i reposició del ferm 

 

6. FERMS I PAVIMENTS 

El present projecte més enllà del dimensionament i de la construcció del col·lector estructural per 

a pluvials , preveu una reposició del ferm de rodament als carrers dels Domenges, Pg. de la 

Clotada i Vial de la Solana. I una reforma urbanísitca integral del carrer del Barranquet. En 

aquests casos, per al seu dimensionament s’han tingut en compte dades de l’Ajuntament de La 

Sénia, tant per al futur creixement urbanístic d’acord amb el POUM, així com per al volum de 

trànsit: 

 

� IMD 1.706 vehicles7dia, amb un 3.3% de pesats 

� CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT: T32 

 

Es considera que el terreny existent es un sòl adequat, amb el qual podem obtenir, d’acord amb la 

normativa vigent (segons art. 330 del PG-3) una esplanada del tipus E2 amb una capa de 35cm 

de sòl seleccionat. 
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A partir d’aquestes dades procedim a definir la secció tipus: 

 

FERMS 

FERM VIAL 

Segon el catàleg de seccions per a ferms escollim la opció 3221, que consisteix en:  

- Col·locació dels 35cm de sol seleccionat per l’obtenció de l’esplanada tipus E2 

- Col·locació de 35cm de tot-ú 

- Col·locació de 15 cm de mescles bituminoses, distribuïdes amb els següents tipus i 

gruixos. 

o Red d’imprimació ECI amb una dotació mínima de 1.5 kg/m² 

o 8 cm de base bituminosa AC22BASE en dues capes amb reg d’adherència ECR-1d. 

o Reg d’adherència ECR-1d amb una dotació mínima de 1.0 kg/m² 

o 4 cm de capa bituminosa intermèdia AC22BIN. 

o Reg d’adherència ECR-2M. 

o 3 cm capa de trànsit bituminosa BBTM-11. 

 

A la resta de vials, Carrer Domenges, Passeig Clotada i Vial Solana es procedirà a executar un 

fresat de la superfície existent i la reposició dels tres 3cm superior de la capa de rodament: 

 

 

 

 

FERM REPOSICIÓ 

o Reg d’adherència ECR-2M. 

o 3 cm capa de trànsit bituminosa BBTM-11. 

 

PAVIMENTS 

En el carrer del Barranquet no només es renova la capa de rodament sinó que es fa una actuació 

integral. Pel que fa a les voreres q s'amplien d'1,3m a 2,75m, es defineixen de la següent manera: 

 

PAVIMENT VORERA TIPUS 
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• 15 cm de tot-ú artificial 

• Solera de 15 cm de formigó HM-20.  

• Pavimentació tipus: Paviment de rajola hidràulica de 20x20x4 cm sobre una capa de sorra-

ciment de 3 cm per la seva correcta fixació. La vorada serà de formigó prefabricat T-3  

 

 

7. SENYALITZACIÓ 

Les normes aplicades per a cadascun dels temes que formes part del projecte, són les 

següents: 

 

• A nivell general s’aplicarà el “Reglamento General de Circulación” i els criteris 

continguts a la “Instrucción 3.1-IC de trazado”.  

• SENYALITZACIÓ VERTICAL: La “Instrucción 8.1-IC/99”, “Instrucció 8.3-IC de 

señalización de obras”, “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, catàlegs 

de Senyals circulació Volum I.- “Característiques dels Senyals” de març- 92 i Tom II.- 

“Catàleg i significat dels senyals” de juny-92, del M.O.P.T., i el “Manual de 

Senyalització Exterior” amb els seus tres volums impresos per la Generalitat de 

Catalunya al 1991. 

• SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: “MARQUES VIALS” segons l’Ordre Circular 8.2.-

I.C. de juliol del 1987 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres 

Públiques i  Transports. “Plec de prescripcions Tècniques Generals PG3/75 aprovat el 

6 de febrer de 1976 en el seu article 700 “Marcas Viales” modificado en la Orden de 28 

de decembre de 1999. 

 

• El manual per a la senyalització viària d’orientació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 La proposta de la nova urbanització preveu un ús de la senyalització vertical coherent amb la 

senyalització vertical existent a la zona, sense la presència de grups semafòrics.  

 
 

8. AFECCIONS AL TRÀNSIT 

L’obra com es veu al punt número 11 de la mateixa memòria i com es reflexa al plànol número 10 
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del Document 2 PLÀNOLS del mateix TFC, es divideix en 4 fases. 

 

El projecte s’ubica en un indret del municipi que no és cèntric ni inclou cap via o eix viari principal, 

almenys en l’actualitat. Per tant no presenta un volum elevat de trànsit. Això ens permet que en 

cadascuna de les 4 fases d’execució que es fan consecutivament, es garanteixi una alternativa 

viària per al trànsit, així com garantir l’accés dels veïns als pàrkings i als seus habitatges. 

 

Només en el cas de la quarta i última fase (carrer dels Domenges), que és el més llarg de tots, es 

fa en dos trams, en dues fases per tal de garantir l’accès als equipaments existents com l’IES – La 

Sénia i el Pavelló Municipal. 

 

9. SERVEIS AFECTATS 

Lògicament, i més essent dins d’un nucli urbà, el present projecte ha de tenir una especial cura 

amb l’existència prèvia de serveis que puguin ser afectats durant la seva execució. En el nostre 

cas els serveis afectats són: 

 

• COMUNITAT DE REGANTS D’ULLDECONA 

• SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA 

SÉNIA 

• SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

• SERVEIS DE TELEFONIA 

 

 

Els serveis que no s’afecten, alguns per la no presència en tot el municipi, són: 

 

• XARXES DE GAS: EL MUNICIPI NO DISPOSA D’AQUESTES XARXES 

• XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA: NO S’AFECTA  

• XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL: NO S’AFECTA 

 

Tots els serveis afectats estan definits i ubicats al plànol núm.5 dins del Document núm.2 del 

present projecte. Així mateix a l’Annex4 a part de la seva enumeració i detall s’esmenta una 

proposta de reposició, i al Pressupost s’indicarà el seu cost. 
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D’acord amb tot això el llistat de punts afectats és: 

 

1. SA1. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA SÈQUIA MARE DEL CANAL 

D’ULLDECONA.  

2. SA2. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 90 AIGUA 

POTABLE.  

3. SA3. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 AIGUA 

POTABLE.  

4. SA4. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB PRISMA DE TELECOMUNICACIONS.  

5. SA5. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN400.  

6. SA6. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN400.  

7. SA7. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 AIGUA 

POTABLE. SA8. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 

AIGUA POTABLE.  

8. SA9. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN250.  

9. SA10. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN250.  

10. SA11. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN250.  

11. SA12. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN250.  

12. SA13. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

13. SA14. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

14. SA15. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

15. SA16. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 90 AIGUA 

POTABLE.  

16. SA17. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN300.  
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17. SA18. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

DN400.  

 

10. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució  

de les obres.  

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la realització de nous assajos, o la 

modificació de les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assajos a 

realitzar. 

 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 

competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats 

en els següents apartats:  

 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)  

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) Àmbit de 

control del formigó i dels seus components (EHC) Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

 

2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 

Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents : 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

 

Donat que l’ import del conjunt de proves i assajos per tal de dur a terme el control de qualitat de 

l’execució del projecte no supera l’1,5% del PEM del Projecte, aquest serà a càrrec del 

Contractista.  
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11. PLA DE TREALL I TERMINIS D’EXECUCIÓ 

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 

d’execució de treball de 8,5 mesos (vuit mesos i mig), dividits (aproximadament) de la següent 

manera per cadascuna de les fases: 

 

• FASE1: un total d’onze setmanes (11 setmanes) 

• FASE2: un total de set setmanes (7 setmanes) 

• FASE3: un total de tres setmanes (3 setmanes) 

• FASE4: un total de nou setmanes (9 setmanes) 

• ACABATS: un total de cinc setmanes (5 setmanes) 

 

 

Per a la realització del conjunt de les obres es presenta a l’Annex10  un diagrama de barres que 

estableix la programació de les obres ja esmentada però de forma detallada. 

 

12. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre es realitza l’estudi de seguretat i salut de 

les obres.  

El Pressupost d’Execució Material del mateix puja a la quantitat de 22.084,96 € (VINT-I-DOS MIL 

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) . 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el que disposa l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,  per a l'execució de les obres 

definides en aquest projecte, es proposa la següent classificació del Contractista. 

 

Categoria E 

Grup E.- Obres Hidràuliques 

Subgrup 1.- Abastament i sanejament  

Grup G.- Vials i pistes 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica 
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14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa amb els bancs de preus de l’Institut de  

Tecnologia de la Construcció de Catalunya, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat. Es facilita una relació completa dels preus a l’Annex 11 . 

 

15. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment dels articles 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del 

Sector Público, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els 

dotze (12) mesos (veure punt 11 d’aquesta memòria i Annex10), no s’inclou en el projecte clàusula 

de revisió de preus. 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta de la següent estructura: 

• RESUM / ABSTRACT 

• DOCUMENT núm. 1: Memòria i Annexes 

o Memòria 

o Annex0: Fitxa tècnica 

o Annex1: Topografia 

o Annex2: Fotografia 

o Annex3: Estudi hidrològic 

o Annex4: Serveis afectats 

o Annex5: Anàlisi d’alternatives 

o Annex6: Seguretat i salut 

o Annex7: Gestió de residus 

o Annex8: Ferms i paviments 

o Annex9: Estudi Mediambiental 

o Annex10: Pla d’obra 

o Annex11: Justificació de preus 

• DOCUMENT núm. 2: Plànols 

• DOCUMENT núm. 3: Plec de Condicions 

• DOCUMENT núm. 4: Pressupost 

o Amidaments 
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o Quadre de preus núm.1 

o Quadre de preus núm.2 

o Pressupost 

o Resum del pressupost 

o Últim full 

 

17. PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I PER CONTRACTE DE L’OBRA 

 
Projecte d’Execució Material          676.830,22€ 

13,00% Despeses generals            87.987,93€ 

6,00% Benefici industrial            40.609,81€ 

SUBTOTAL (*)            805.427,96€ 

(*) El pressupost de Seguretat i Salut (22.084,96€)  j a està inclòs dins d’aquest subtotal perquè jaestà inclòs al 

PEM 

 

18,00% IVA             144.977,03€ 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                950.4 04,99€ 

 

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de:  

NOU-CENTS CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS a mb NORANTA-NOU 

CÉNTIMS 

 

18. CONLUSIONS 

L’autor del projecte signa i adreça aquest treball al tribunal d’avaluació creient que la solució 

proposada és una bona solució per al problema que es presentava al sector del Barranquet.  

 

Barcelona, gener de 2012-01-20 

L’autor del projecte 

 

 

 

Eugeni Villalbí i Godes 
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1. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS 

 

- 21 pous de registre de 0,8 metres de diàmetre i profunditat mínima d’ 1,6m 

- 4 pous de registre d’ 1m de diàmetre i profunditat mínima d’ 1,80m    

- 2 pous de registre d’1,50 metres de diàmetre i profunditat mínima de 2m 

- 70 pous d’embornal de 70x30 cm i 1,00 m d’alçada amb formigó HM-20 
 

- 214,60 metres de canonada FA, DN 1000 

- 155,75 metres de canonada FA, DN 1500 

- 24,00 metres de canonada PP, DN 400 

- 165,10 metres de canonada PP, DN 500 

- 100,50 metres de canonada de PP, DN 600 

- 318,00 metres de canonada de PP, DN 800 

 

 Per a l’execució dels pous de registre reforçats es faran servir els següents materials: 

- Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

- Replè amb formigó HA-25/B/20/IIa 

   Resistència característica de 25 Mpa 

   Consistència tova 

   Mida màxim d’àrid 20 mm.  
 
En quant a la definició de la classe general d’exposició, es considera que és del tipus IIa (Normal, 

humitat alta), ja que l’estructura es troba soterrada. El nivell de clorurs present en l’aigua no es el 

suficientment elevat per a suposar ambient IV. Amb aquestes consideracions i consultada la EHE, 

s’obtenen els següents valors: 

1.- Resistència mínima del formigó: 25 N/mm2 

2.- Recobriment mínim de les armadures: 25 mm 

3.- Obertura màxima de fissura: 0,30 mm. 
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Acer B 500 S barres corrugades límit elàstic >=500 N/mm2 

El formigó utilitzat haurà de contenir un additiu hidrofugant, per a garantir la correcta estanqueïtat 

del mateix. 

 

 Per a l’execució dels ferms i paviments: 

- 7.764,68m2 de mescla bituminosa BBTM 11A BM-3c, 75 kg/m2 

- 23,29 tn Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses  

- 7.764,68m2 de Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m  

 

URBANITZACIÓ CARRER BARRANQUET 

- 554,25m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, 

- 975m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 

- 1.020,00m2 Mescla bituminosa BBTM 11A BM-3c 
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ANNEX TOPOGRÀFIC 

 

En aquest annex es faciliten les dades topogràfiques de la zona. Aquesta ha estat obtinguda a 

partir de la informació facilitada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Contcretament s'ha 

utilitzat la cartografia a escala 1:1000 de l’ICC, corresponent al vol realitzat al 2009.  

 

Aquesta cartografia està en format digital i a partir d’aquesta s’ha realitzat la distribució en planta, 

perfils longitudinals i medicions. 

 

En aquest annex es faciliten els plànols on apareix l'informació esmentada de la següent manera: 

 

 Plànol en planta, en una visió general de la zona d'actuació. 

 5 plànols més detallats de cadascun dels trams en què es subdivideix el projecte. 
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1.DESCRIPCIÓ DEL MODEL NUMÈRIC 

 

L’objecte del següent apartat és el de presentar el model numèric que  s’ha utilitzat per 

a realitzar els càlculs hidràulics del present annex. Aquest és: 

� SWMN (Water Supply and Water Resources Division of the U.S. Environmental 

Protection Agency's National Risk Management Research Laboratory)  

 

1.2. SWMN 

 

1.2.1. INTRODUCCIÓ 

The EPA Storm Water Management Model (SWMM) is a dynamic rainfall-runoff 

simulation model used for single event or long-term (continuous) simulation of runoff 

quantity and quality from primarily urban areas. The runoff component of SWMM 

operates on a collection of subcatchment areas that receive precipitation and generate 

runoff and pollutant loads. The routing portion of SWMM transports this runoff through 

a system of pipes, channels, storage/treatment devices, pumps, and regulators. 

SWMM tracks the quantity and quality of runoff generated within each subcatchment, 

and the flow rate, flow depth, and quality of water in each pipe and channel during a 

simulation period comprised of multiple time steps.  

 

SWMM was first developed in 1971 and has undergone several major upgrades since 

then. It continues to be widely used throughout the world for planning, analysis and 

design related to storm water runoff, combined sewers, sanitary sewers, and other 

drainage systems in urban areas, with many applications in non-urban areas as well. 

The current edition, Version 5, is a complete re-write of the previous release. Running 

under Windows, SWMM 5 provides an integrated environment for editing study area 

input data, running hydrologic, hydraulic and water quality simulations, and viewing the 

results in a variety of formats. These include color-coded drainage area and 

conveyance system maps, time series graphs and tables, profile plots, and statistical 

frequency analyses.  

 

This latest re-write of SWMM was produced by the Water Supply and Water Resources 

Division of the U.S. Environmental Protection Agency's National Risk Management 

Research Laboratory with assistance from the consulting firm of CDM, Inc.  
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1.2.2. MODEL CONCEPTUAL 

Per a modelitzar un sistema de clavegueram de pluvials, són necessaris els següents 

elements: 

 

Figura 1. Elements dels que es composa el model 

 

PLUJA SINTÈTICA (RAIN GAGE) 

 

Rain Gages supply precipitation data for one or more subcatchment areas in a study 

region. The rainfall data can be either a user-defined time series or come from an 

external file. Several different popular rainfall file formats currently in use are 

supported, as well as a standard user-defined format.  The principal input properties of 

rain gages include:  

� rainfall data type (e.g., intensity, volume, or cumulative volume)   

� recording time interval (e.g., hourly, 15-minute, etc.)   

� source of rainfall data (input time series or external file)   

� name of rainfall data source   
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CONQUES D’ESCORRENTIU (SUBCATCHMENT) 

 

 

Subcatchments are hydrologic units of land whose topography and drainage system 

elements direct surface runoff to a single discharge point. The user is responsible for 

dividing a study area into an appropriate number of subcatchments, and for identifying 

the outlet point of each subcatchment. Discharge outlet points can be either nodes of 

the drainage system or other subcatchments.  

 

Subcatchments can be divided into pervious and impervious subareas. Surface runoff 

can infiltrate into the upper soil zone of the pervious subarea, but not through the 

impervious subarea. Impervious areas are themselves divided into two subareas - one 

that contains depression storage and another that does not. Runoff flow from one 

subarea in a subcatchment can be routed to the other subarea, or both subareas can 

drain to the subcatchment outlet.  

 

Infiltration of rainfall from the pervious area of a subcatchment into the unsaturated 

upper soil zone can be described using three different models:  

� Horton infiltration   

� Green-Ampt infiltration   

� SCS Curve Number infiltration  (s’ha usat aquest)  

  

To model the accumulation, re-distribution, and melting of precipitation that falls as 

snow on a subcatchment, it must be assigned a Snow Pack object. To model 

groundwater flow between an aquifer underneath the subcatchment and a node of the 

drainage system, the subcatchment must be assigned a set of Groundwater 

parameters. Pollutant buildup and washoff from subcatchments are associated with the 

Land Uses assigned to the subcatchment.  

 

The other principal input parameters for subcatchments include:  

� assigned rain gage   

� outlet node or subcatchment   

� assigned land uses   

� tributary surface area   

� imperviousness   
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� slope   

� characteristic width of overland flow   

� Manning's n for overland flow on both pervious and impervious areas   

� depression storage in both pervious and impervious areas   

� percent of impervious area with no depression storage 

 

A partir de les dades de la pluja i les característ iques de la conca, el programa 

calcula l’escorrentiu generat (Runoff). Per a fer a quest càlcul, el programa utilitza 

el següent model: 

 

The conceptual view of surface runoff used by SWMM is illustrated in Figure 2 below. 

Each subcatchment surface is treated as a nonlinear reservoir. Inflow comes from 

precipitation and any designated upstream subcatchments. There are several outflows, 

including infiltration, evaporation, and surface runoff. The capacity of this "reservoir" is 

the maximum depression storage, which is the maximum surface storage provided by 

ponding, surface wetting, and interception. Surface runoff per unit area, Q, occurs only 

when the depth of water in the "reservoir" exceeds the maximum depression storage, 

dp, in which case the outflow is given by Manning's equation.  

 
 
 

 
 
Figura 2.  
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Depth of water over the subcatchment (d in feet) is continuously updated with time (t in 
seconds) by solving numerically a water balance equation over the subcatchment.  
 
 
 
NODES (JUNCTION) 
 
Junctions are drainage system nodes where links join together. Physically they can 

represent the confluence of natural surface channels, manholes in a sewer system, or 

pipe connection fittings. External inflows can enter the system at junctions. Excess 

water at a junction can become partially pressurized while connecting conduits are 

surcharged and can either be lost from the system or be allowed to pond atop the 

junction and subsequently drain back into the junction.  

 

The principal input parameters for a junction are:  

� invert elevation   

� height to ground surface   

� ponded surface area when flooded (optional)   

� external inflow data (optional).   

 
 
NODES DE DIVISIÓ (DIVIDER) 

 

Flow Dividers are drainage system nodes that divert inflows to a specific conduit in a 

prescribed manner. A flow divider can have no more than two conduit links on its 

discharge side. Flow dividers are only active under Kinematic Wave routing and are 

treated as simple junctions under Dynamic Wave routing.  

 

There are four types of flow dividers, defined by the manner in which inflows are 

diverted:  

� Cutoff (diverts all inflow above a defined cutoff value)   

� Overflow (diverts all inflow above the flow capacity of the non-diverted conduit)   

� Tabular (uses a table that expresses diverted flow as a function of total inflow)   

� Weir (treats diverted flow as linearly proportional to the inflow above a defined cutoff 

value).   

  

 

The principal input parameters for a flow divider are:  

� junction parameters (see Junctions)   
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� name of the link receiving the diverted flow   

� method used for computing the amount of diverted flow.   

  
 

NODES FINALS (OUTFALL) 

 

Outfalls are terminal nodes of the drainage system used to define final downstream 

boundaries under Dynamic Wave flow routing. For other types of flow routing they 

behave as a junction. Only a single link can be connected to an outfall node.  

 

The boundary conditions at an outfall can be described by any one of the following 

stage relationships:  

� the critical or normal flow depth in the connecting conduit   

� a fixed stage elevation   

� a tidal stage described in a table of tide height versus hour of the day   

� a user-defined time series of stage versus time.   

  

The principal input parameters for outfalls include:  

� invert elevation   

� boundary condition type and stage description   

� presence of a flap gate to prevent backflow through the outfall.   

 

CONDUCTES (CONDUIT) 

Conduits are pipes or channels that move water from one node to another in the 

conveyance system. Their cross-sectional shapes can be selected from a variety of 

standard open and closed geometries. Irregular natural cross-section shapes are also 

supported.  

 

The principal input parameters for conduits are:  

� names of the inlet and outlet nodes   

� offset heights of the conduit above the inlet and outlet node inverts   

� conduit length   

� Manning's roughness   

� cross-sectional geometry   

� entrance/exit losses   

� presence of a flap gate to prevent reverse flow.   
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PARCS DE LAMINACIÓ (STORAGE UNIT) 

Storage Units are drainage system nodes that provide storage volume. Physically they 

could represent storage facilities as small as a catchbasin or as large as a lake. The 

volumetric properties of a storage unit are described by a function or table of surface 

area versus height.  

 

The principal input parameters for storage units include:  

� invert elevation   

� maximum depth   

� depth-surface area data   

� evaporation potential   

� ponded surface area when flooded (optional)   

� external inflow data (optional).   

  

SOBREIXIDORS (FLOW REGULATORS) 

Flow Regulators are structures or devices used to control and divert flows within a 

conveyance system. They are typically used to:  

� control releases from storage facilities   

� prevent unacceptable surcharging   

� divert flow to treatment facilities and interceptors.   

 
 
2.3. MODELITZACIÓ 

Tots els càlculs realitzats amb el programa SWMN es fan amb l’opció de l’ona 

dinàmica, ja que ens proporciona els millors resultats. 

 
Dynamic Wave routing solves the complete one-dimensional Saint Venant flow 
equations and therefore produces the most theoretically accurate results. These 
equations consist of the continuity and momentum equations for conduits and a volume
continuity equation at nodes.   
 
With this form of routing it is possible to represent pressurized flow when a closed 
conduit becomes full, such that flows can exceed the full-flow Manning equation value. 
Flooding occurs when the water depth at a node exceeds the maximum available 
depth, and the excess flow is either lost from the system or can pond atop the node 
and re-enter the drainage system.  
   
Dynamic wave routing can account for channel storage, backwater, entrance/exit 
losses, flow reversal, and pressurized flow. Because it couples together the solution for 
both water levels at nodes and flow in conduits it can be applied to any general 
network layout, even those containing multiple downstream diversions and loops. It is 
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the method of choice for systems subjected to significant backwater effects due to 
downstream flow restrictions and with flow regulation via weirs and orifices. This 
generality comes at a price of having to use much smaller time steps, on the order of a 
minute or less (SWMM will automatically reduce the user-defined maximum time step 
as needed to maintain numerical stability).  
 
1.2.4. CARACTERITZACIÓ DELS  ELEMENTS 

Un cop definits tots els elements necessaris per a realitzar el model, s’ha d’explicar 

quines dades fan falta per a caracteritzar cadascun d’aquests.  

 

PLUJA SINTÈTICA (RAIN GAGE) 

 

Name  User-assigned rain gage name.  

X-Coordinate  Horizontal location of the rain gage on the 
Study Area Map. If left blank then the rain 
gage will not appear on the map.  

Y-Coordinate  Vertical location of the rain gage on the 
Study Area Map. If left blank then the rain 
gage will not appear on the map.  

Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the rain 
gage.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the rain gage.  

Rain Format  Format in which the rain data are supplied: 
INTENSITY: each rainfall value is an 
average rate in inches/hour (or mm/hour) 
over the recording interval. 
VOLUME: each rainfall value is the volume 
of rain that fell in the recording interval (in 
inches or millimeters). 
CUMULATIVE: each rainfall value 
represents the cumulative rainfall that has 
occurred since the start of the last series of 
non-zero values (in inches or millimeters).  

Rain Interval  Time interval between gage readings in 
decimal hours or hours:minutes format.  

Snow Catch 
Factor  

Factor that corrects gage readings for 
snowfall.  

Data Source  Source of rainfall data; either TIMESERIES 
for user-defined time series data or FILE 
for an external data file.  

TIME SERIES   

- Series Name  Name of time series with rainfall data if 
Data Source selection was TIMESERIES; 
leave blank otherwise (double-click to edit 
the series).  
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DATA FILE   

- File Name  Name of external file containing rainfall 
data.  

- Station No.  Recording gage station number.  

- Rain Units  Depth units (IN or MM) for rainfall values in 
user-prepared files (other standard file 
formats have fixed units depending on the 
format).  

 
 
CONQUES D’ESCORRENTIU (SUBCATCHMENT) 
 
 

Name  User-assigned subcatchment name.  

X-Coordinate  Horizontal location of the subcatchment's 
centroid on the Study Area Map. If left 
blank then the subcatchment will not 
appear on the map.  

Y-Coordinate  Vertical location of the subcatchment's 
centroid on the Study Area Map. If left 
blank then the subcatchment will not 
appear on the map.  

Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the 
subcatchment.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the subcatchment.  

Rain Gage  Name of the rain gage associated with the 
subcatchment.  

Outlet  Name of the node or subcatchment that 
recieves the subcatchment's runoff.  

Area  Area of the subcatchment (acres or 
hectares).  

Width  Characteristic width of the overland flow 
path for sheet flow runoff (feet or meters). 
(More)  

% Slope  Average percent slope of the 
subcatchment.  

% Imperv  Percent of land area which is impervious.  

N-Imperv  Manning's n for overland flow over the 
impervious portion of the subcatchment 
(Typical Values ).  

N-Perv  Manning's n for overland flow over the 
pervious portion of the subcatchment 
(Typical Values ).  

Dstore-Imperv  Depth of depression storage on the 
impervious portion of the subcatchment 
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(inches or millimeters) (Typical Values ).  

Dstore-Perv  Depth of depression storage on the 
pervious portion of the subcatchment 
(inches or millimeters) (Typical Values ).  

% Zero-Imperv  Percent of the impervious area with no 
depression storage.  

Subarea Routing  Choice of internal routing of runoff between 
pervious and impervious areas:  
IMPERV:  runoff from pervious area flows 

to impervious area   
  
PERV:  runoff from impervious flows to 

pervious area   
  
OUTLET:  runoff from both areas flows 

directly to outlet   
 
 

Percent Routed  Percent of runoff routed between 
subareas.  

Infiltration  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit infiltration parameters for the 
subcatchment.  

Groundwater  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit groundwater flow parameters for the 
subcatchment.  

Snow Pack  Name of snow pack parameter set (if any) 
assigned to the subcatchment.  

Land Uses  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
assign land uses to the subcatchment.  

Initial Buildup  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
specify initial quantities of pollutant buildup 
over the subcatchment.  

Curb Length  Total length of curbs in the subcatchment 
(any length units). Used only when 
pollutant buildup is normalized to curb 
length.  

 
 
NODES (JUNCTION) 

 

Name  User-assigned junction name.  

X-Coordinate  Horizontal location of the junction on the 
Study Area Map. If left blank then the 
junction will not appear on the map.  

Y-Coordinate  Vertical location of the junction on the 
Study Area Map. If left blank then the 
junction will not appear on the map.  
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Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the junction.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the junction.  

Inflows  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
assign direct, dry weather, or RDII inflows 
to the junction.  

Treatment  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit a set of treatment functions for 
pollutants entering the node.  

Invert El.  Invert elevation of the junction (feet or 
meters).  

Max. Depth  Maximum depth at the junction (i.e., the 
distance from the invert to the ground 
surface) (feet or meters). If zero, then the 
distance from the invert to the top of the 
highest connecting link will be used.  

Initial Depth  Depth of water at the junction at the start of 
the simulation (feet or meters).  

Surcharge Depth  Additional depth of water beyond the 
maximum depth that is allowed before the 
junction floods (feet or meters). This 
parameter can be used to simulate bolted 
manhole covers.  

Ponded Area  Area occupied by ponded water atop the 
junction after flooding occurs (sq. feet or 
sq. meters). If the Allow Ponding analysis 
option is turned on, a non-zero value of this 
parameter will allow ponded water to be 
stored and subsequently returned to the 
drainage system when capacity exists.  

 

 

NODES DE DIVISIÓ (DIVIDER) 

 

Name  User-assigned divider name.  

X-Coordinate  Horizontal location of the divider on the 
Study Area Map. If left blank then the 
divider will not appear on the map.  

Y-Coordinate  Vertical location of the divider on the Study 
Area Map. If left blank then the divider will 
not appear on the map.  

Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the divider.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the divider.  
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Inflows  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
assign direct, dry weather, or RDII inflows 
to the divider.  

Treatment  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit a set of treatment functions for 
pollutants entering the node.  

Invert El.  Invert elevation of the divider (feet or 
meters).  

Max. Depth  Maximum depth at the divider (i.e., 
distance from the invert to the ground 
surface) (feet or meters). If zero then the 
distance from the invert to the top of the 
highest connecting link will be used.  

Initial Depth  Depth of water at the divider at the start of 
the simulation (feet or meters)  

Surcharge Depth  Additional depth of water beyond the 
maximum depth that is allowed before the 
divider floods (feet or meters). This 
parameter can be used to simulate bolted 
manhole covers.  

Ponded Area  Area occupied by ponded water atop the 
divider after flooding occurs (sq. feet or sq. 
meters). If the Allow Ponding analysis 
option is turned on, a non-zero value of this 
parameter will allow ponded water to be 
stored and subsequently returned to the 
drainage system when capacity exists.  

Diverted Link  Name of link which receives the diverted 
flow.  

Type  Type of flow divider. Choices are: 
CUTOFF: diverts all inflow above a defined 
cutoff value 
OVERFLOW: diverts all inflow above the 
flow capacity of the non-diverted link 
TABULAR: uses a Diversion Curve to 
express diverted flow as a function of the 
total inflow 
WEIR: uses a weir equation to compute 
diverted flow.  

CUTOFF 
DIVIDER  

 

- Cutoff Flow  Cutoff flow value used for a CUTOFF 
divider (flow units).  

TABULAR 
DIVIDER  

 

- Curve Name  Name of Diversion Curve used with a 
TABULAR divider (double-click to edit the 
curve).  

WEIR DIVIDER   
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- Min. Flow  Minimum flow at which diversion begins for 
a WEIR divider (flow units).  

- Max. Depth  Vertical height of WEIR opening (feet or 
meters).  

- Coefficient  Product of WEIR's discharge coefficient 
and its length. Weir coefficients are 
typically in the range of 2.65 to 3.10 per 
foot, for flows in CFS.  

 
  
NODES FINALS (OUTFALL) 

 

Name  User-assigned outfall name.  

X-Coordinate  Horizontal location of the outfall on the 
Study Area Map. If left blank then the 
outfall will not appear on the map.  

Y-Coordinate  Vertical location of the outfall on the Study 
Area Map. If left blank then the outfall will 
not appear on the map.  

Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the outfall.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the outfall.  

Inflows  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
assign direct, dry weather, or RDII inflows 
to the outfall.  

Treatment  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit a set of treatment functions for 
pollutants entering the node.  

Invert El.  Invert elevation of the outfall (feet or 
meters).  

Tide Gate  YES - tide gate present which prevents 
backflow  
NO - no tide gate present  

Type  Type of outfall boundary condition: 
FREE: outfall stage determined by 
minimum of critical flow depth and normal 
flow depth in the connecting conduit 
NORMAL: outfall stage based on normal 
flow depth in connecting conduit 
FIXED: outfall stage set to a fixed value 
TIDAL: outfall stage given by a table of tide 
elevation versus time of day 
TIMESERIES: outfall stage supplied from a 
time series of elevations  

Fixed Stage  Water elevation for a FIXED type of outfall 
(feet or meters).  
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Tidal Curve 
Name  

Name of the Tidal Curve relating water 
elevation to hour of the day for a TIDAL 
outfall (double-click to edit the curve).  

Time Series 
Name  

Name of time series containing time history 
of outfall stage for a TIMESERIES outfall 
(double-click to edit the series).  

 

CONDUCTES (CONDUIT) 

 

Name  User-assigned conduit name.  

Inlet Node  Name of node on the inlet end of the 
conduit (which is normally the end at 
higher elevation).  

Outlet Node  Name of node on the outlet end of the 
conduit (which is normally the end at lower 
elevation).  

Description  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit an optional description of the conduit.  

Tag  Optional label used to categorize or 
classify the conduit.  

Shape  Click the ellipsis button (or press Enter) to 
edit the geometric properties of the 
conduit's cross section.  

Max. Depth  Maximum depth of the conduit's cross 
section (feet or meters).  

Length  Conduit length (feet or meters).  

Roughness  Manning's roughness coefficient. 
(Values for closed conduits ) 
(Values for open channels )  

Inlet Offset  Height of the conduit invert above the node 
invert at the inlet end of the conduit (feet or 
meters).  

Outlet Offset  Height of the conduit invert above the node 
invert at the outlet end of the conduit (feet 
or meters).  

Initial Flow  Initial flow in the conduit at the start of the 
simulation (flow units).  

Maximum Flow  Maximum flow allowed in the conduit under 
dynamic wave routing (flow units) - use 0 
or leave blank if not applicable.  

Entry Loss Coeff. Head loss coefficient associated with 
energy losses at the entrance of the 
conduit.  

Exit Loss Coeff.  Head loss coefficient associated with 
energy losses at the exit of the conduit.  

Avg. Loss Coeff.  Head loss coefficient associated with 
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energy losses along the length of the 
conduit.  

Flap Gate  YES if a flap gate exists which prevents 
backflow through the conduit, or NO if no 
flap gate exists.  

 

 

2. CÀLCULS HIDROLÒGICS    

2.1. DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES CONQUES H IDROLÒGIQUES 

VERTENTS 

 

L’objecte del següent apartat és el de delimitar les subconques que conformen la 

conca vessant que aportarà aigua pluvial al col·lector. Aquesta delimitació es realitza 

per a facilitar l’extracció de les dades físiques de la conca, que finalment s’hauran 

d’introduir per a realitzar la transformació pluja-escorrentiu. 

 

Les característiques més importants que  s’han d’extreure d’una conca, són: 

� Delimitació de les conques 

� Superfície 

� Longitud  

� Diferència d’alçades (punt més alt i punt més baix) 

� Llindar d’escorrentiu. 

 

Aquestes característiques vindran reflexades en una fitxa.  

De tots els paràmetres, el que és més difícil de calcular (encara que a priori sembla 

prou intuitiu) és el valor del llindar d’escorrentiu. Per a determinar-lo, s’han seguit els 

següent passos: 

 

2.2.  CÀLCUL DEL LLINDAR D’ESCORRENTIU  

 

Es calcula el valor Po del llindar d’escorrentiu, segons el model SCS. l’SCS (Soil 

conservation service) va tabular els NC segons el tipus de sòl, el pendent, les 

característiques hidrològiques i del grup de sòl. (mirar la taula 1:  classificació del Po). 

Aquests NC s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les quals 

corresponen a condicions normals. Per a condicions seques de tipus I o per 

acondicions humides de tipus III, es poden calcular els NC equivalents. 
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El model classifica els grups de sòl en quatre tipus: 

� A. Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. 

Estan formats per sòls granulars de poca potència (espessor de la capa de sòl), 

bàsicament sorres i sorres llimoses. 

� B. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. 

Estan formats per estrats de dòls de potències moderades a grans, amb 

litologies franco-sorrenques, franques, franco-arilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 

� C. Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats 

per sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses. Són sòls 

imperfectament drenats. 

� D. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats 

argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt 

pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics 

permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència 

(litosòls). 

 

Les zones amb bancals s’inclouen entre els sòls amb pendents inferiors al 3%. 

 

Els nuclis urbans, les edificacions rurals, els camins, etc. no s’han de tenir en compte 

si l’àrea que ocupen en conjunt representa un percentatge menor del 4% de l’àrea total 

de la conca. En cas contrari, caldrà considerar cada àrea específicament, atribuint un 

NC de 100 (Po nul) a les superfícies totalment impermeables. 

 

Les característiques hidrològiques considerades són les següents: 

 

R. superfícies en què el cultiu es fa segons les corbes de nivell. 

N. Superfícies en què el cultiu es fa segons la línia de màxima pendent. 

 

Per a calcular els valors de Po per a cada subconca, s’ha utilitzat la següent 

cartografia: 

� MDT (model digital del terreny), amb costat de pixel 100x100 metres. Extret de 

la pàgina web del programa Miramon. 

� Mapa dels usos del sòl de Catalunya, costat de píxel 2x2 metres. Extret de la 

cartografia del departament de Medi ambient i habitatge. (escala 1:5000) 
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� Mapa de grups de sòl de Catalunya, costat de píxel de 100x100 metres. Extret 

de la cartografia del departament de Medi ambient i habitatge. (escala 1:50000) 

  

 

Taula 1: Valor del paràmetre Po 

 

Per a calcular el valor Po, utilitzem eines SIG (Sistemes d’informació geogràfica). 

En aquest cas, s’han utilitzat els programes MIRAMON i IDRISI. 

 

La metodologia de càlcul, és: 

 

1. Obtenim un mapa amb pendents majors i menors del 3% 

2. Amb l’opció de calculadors d’imatges, combinem els mapes citats 

anteriorment (on per a cada tipus d’usos de sòl, grup de sòl i pendent, 

se li assigna un valor numèric diferent). 

3. Obtenim un mapa dels valors obtinguts amb el càlcul del punt anterior. 
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4. Realitzem un test estadístic dels valors, amb el que treiem les 

combinacions de Po. El valor mitjà de Po serà el que s’aplicarà per al 

càlcul. 

Segons això,  veiem que les pendents en tota la conca són superiors al 3% i el tipus de 

sòl correspon a la classe B. 

 

2.3.  FITXES DE LES CONQUES 

En la Figura 3 es pot veure les diferents conques dintre el municipi. D’aquestes, la que 

caracteritza l’àmbit d’estudi del projecte és la de color verd. 
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Figura 3. Disposició de les subconques que formen del municipi de la Sénia, tal com està reflexat en el POUM (pla d’ordenació urbana municipal). 
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SUBCONCA DEL BARRANQUET 

SUPERFICIE TOTAL (m2): 605644 Ubicació:  

 

SUP. URBANITZADA 

(m2) 

312597 

SUP. NO URBANITZADA 

(m2) 

312597 

COEF.  

URB. 

52 

 

LONGITUD (Km): 1.15 

PENDENT MITJÀ (%): 5.5 

Po: 21 

DESCRIPCIÓ: Aquesta subconca és la que aporta aigua a l’inici del barranquet canalitzat. 

Recull les aigües de la vessant més propera de la muntanya. A l’igual que l’anterior té dues 

zones diferenciades. El primer es tracta de zones de camps d’oliveres (amb marges),amb 

pendents majors del 3% i el segon correspon al casc urbà. En aquesta zona, es troba la 

zona esportiva municipal (camp de futbol, piscines, jardins) i la majoria de les cases 

disposen de jardí. 

NOTA: totes les suposicions de superfície urbana es fan amb la hipòtesi de que el POUM es 

desenvoluparà en tota la seva extensió. A la figura de sota es pot veure un plànol ampliat de 

la subconca. 
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2.4. INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ  

 

Per a determinar-la, s’ha utilitzat la guia: Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular (Ministerio de Fomento, Direccion general de carreteras), publicació de 

l’any 1999. 

 
Resum del procés operatiu per a l’obtenció de les precipitacións diaries màximes  

� Localització del punt geogràfic (amb coordenades UTM) 

� Estimar, mitjançant Isolínees presentades el coeficient de variació C i el valor 

mitjà de la màxima precipitació diaria anual  

� Per a periode de retorn desitjat, T i el valor de C, obtindre el factor 

d’amplificació K, mitjançant l´ús de la taula Ktt. 

� Realitzar el producte del factor d’amplifiació K pel valor mitjà de la màxima T 

precipitació diària anual obtenint la precipitació diaria màxima per al periode de 

retorn desitjat. 

 
Ejemplo: precipitación diaria máxima en Albacete para un periodo de retorno de 25 

años: 

S en el mapa se obtiene (mm/día) y C = 0,41 V 

S para C = 0,41 y T= 25 en la tabla se obtiene K = 1,854 V 25 

S multiplicando se obtiene: P = K · = 1,854 · 41 = 76,014 (mm/día) 25 25 

 

A la figura 2, es pot veure el plànol de la zona d’estudi, amb els coeficients desitjats. 

A la taula 2, es  poden veure els valors de precipitació per a períodes de retorn de 10, 

100 i 500 anys per a cada subconca estudiada. 

Les coordenades UTM (fus 31) del centre de la conca (que s’han utilitzat per a 

extreure els valors de la precipitació en la publicació anterior) són: X 271162.5; Y 

4501387.5 

 

T (10 anys)  

mm/dia 

T (15 anys)  

mm/dia 

T (100 anys)  

mm/dia 

T (500 anys)  

mm/dia 

132 147 222 295 

 

Taula 2. Valors de precipitació de la conca del “carrer Barranquet” 

 

Els valors de les precipitacions obtinguts en aquest punt, s’utilitzaran en el punt 4, per 

a calcular el cabal d’escorrentia. 
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Figura 4: Els valors dels coeficients per a la zona de l’estudi 

 

3.1. TRANSFORMACIÓ DE PLUJA-ESCORRENTIU  

En la Figura 3. es presenta esquemàticament la transformació pluja-escorrentiu en un 

sistema hidrològic. Es pot apreciar que cau un determinat hietograma de precipitació i 

la conca el transforma en un hidrograma al punt de desguàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Transformació pluja escorrentiu en un sistema hidrològic format per conca única 
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Dintre de l’ampli ventall d’aquest mètodes, els que s’utilitzen més a sovint són: 

� Mètode racional.  

� Mètode de les conques compostes. En el present estudi, al ser una conca 

urbana, s’ha utilitzat aquest mètode. 

 

3.2. MÈTODE DE LES CONQUES COMPOSTES 

En la conca d’estudi hi ha la possibilitat de construir un parc de laminació que ens 

permeti laminar els cabals de  càlcul. Per a poder determinar el volum necessari que 

ocupa aquesta bassa de laminació ens fa falta estimar quin volum d’aigua caurà per a 

una pluja de període de retorn de 500 anys. 

 La metodologia de càlcul serà la següent (extret de Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local, departament de medi Ambient, Agència catalana 

de l’aigua). 

1. Un cop coneguda la precipitació diària (apartat 3), el mètode més utilitzat per a 

la construcció d’un hietograma de precipitació que sigui raonable, es basa en 

les cobres intensitat-durada-freqüència, també anomenades IDF. 

2. S’anomenen corbes IDF les que resulten d’unir punts representatius de la 

intensitat mitjana en intervals de diferent durada i corresponents tots ells a una 

mateixa freqüència o període de retorn. La seva obtenció es a partir de les 

corbes proposades per Témez, que va deduir la relació de l’apartat 3. 

3. El càlcul de l’hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF 

aplicable es sol realitzar amb el mètode conegut com dels blocs alternats. 

L’aplicació d’aquest mètode és senzilla. Les passes per a construir un 

hietograma pel mètode dels blocs alternats són els següents: 

a) Decidir quina serà la durada de la tempesta per la qual es vol generar 

l’hietograma de precipitació. S’ha fixat que en cas de dubte caldrà 

considerar una pluja amb una durada efectiva de 24 hores. 

b) Seguidament, cal decidir quin serà el període de temps en que es 

dividirà la durada efectiva D en la construcció de l’hietograma. El valor 

de ∆t depèn bàsicament del model de transformació pluja-escorrentiu i 

de les característiques hidrològiques de la conca. ∆t=1 hora 

c) S’Obté la precipitació diària Pd corresponent al període de retorn 

considerat. 

d) Calcular les intensitats de pluja per als intervals de temps. ∆t, 2∆t,  

3∆t,... 4∆t utilitzant la corba IDF que corespongui. 
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e) Generar un pluviograma de precipitació, és a dir, la suma de 

precipitacions ΣP corresponent a cadascuna de les intensitats 

calculades 

f) Calcular el pluviograma de pluja neta ΣE utilitzant el model de l’SCS. 

g) Obtenir la pluja neta que correspon a cadascun dels intervals n·∆t amb 

n [1,2], que constituiran els anomenats blocs de pluja neta. 

h) Finalment, l’hietograma es construeix col·locant el bloc E’ ∆t en el punt 

mitjà de la durada efectiva, el bloc E’2 ∆t en l’interval anterior, el 

següent en l’interval posterior, i així successivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fórmules a utilitzar per a la realització de l’hietograma. 

 

CÀLCUL DELS HIETOGRAMES PER A ZONA URBANA 
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PLUJA DE DISSENY     T10  T15  T100  T500         
NC Po Po' Ka I1/Id SCS lag Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T100) Pd' (T100) Pd (T500) Pd' (T500)        

    mm     (hores) mm mm mm mm mm mm mm mm        
96.15 2.00 2.6 1.00 11.000 0.08 132.00 132.00 147.00 147.00 222.00 222.00 295.00 295.00        

                                  T10 T15 T100 T500 

temps (h) I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E E E E E 

  mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm. mm. mm. mm. 

1 60.500 60.500 47.28 47.28 67.375 67.375 53.95 53.95 101.750 101.750 87.66 87.66 135.208 135.208 120.77 120.77 1.058 1.180 1.787 2.377 

2 39.132 78.263 64.57 17.29 43.579 87.157 73.29 19.34 65.812 131.625 117.21 29.56 87.454 174.907 160.22 39.45 1.189 1.326 2.008 2.840 

3 29.895 89.686 75.77 11.21 33.293 99.878 85.81 12.52 50.279 150.836 136.28 19.07 66.812 200.435 185.64 25.42 1.347 1.502 2.275 3.234 

4 24.531 98.125 84.08 8.31 27.319 109.276 95.09 9.28 41.257 165.029 150.39 14.11 54.824 219.295 204.43 18.79 1.541 1.718 2.604 3.722 

5 20.960 104.798 90.67 6.58 23.341 116.707 102.44 7.35 35.250 176.251 161.56 11.16 46.842 234.208 219.30 14.87 1.78 1.99 3.02 4.34 

6 18.382 110.295 96.10 5.43 20.471 122.828 108.50 6.06 30.916 185.496 170.76 9.20 41.082 246.492 231.55 12.25 2.10 2.34 3.55 5.16 

7 16.421 114.950 100.70 4.60 18.288 128.013 113.63 5.14 27.618 193.325 178.55 7.80 36.699 256.896 241.93 10.38 2.52 2.81 4.26 6.27 

8 14.872 118.973 104.68 3.98 16.562 132.492 118.08 4.44 25.011 200.091 185.29 6.74 33.236 265.886 250.90 8.97 3.10 3.46 5.25 7.87 

9 13.611 122.502 108.17 3.49 15.158 136.423 121.97 3.90 22.892 206.026 191.21 5.91 30.419 273.774 258.77 7.87 3.98 4.44 6.74 10.38 

10 12.564 125.636 111.28 3.10 13.991 139.913 125.44 3.46 21.130 211.297 196.46 5.25 28.078 280.778 265.76 6.99 5.43 6.06 9.20 14.87 

11 11.677 128.446 114.06 2.79 13.004 143.043 128.54 3.11 19.639 216.024 201.17 4.71 26.096 287.058 272.03 6.27 8.31 9.28 14.11 25.42 

12 10.916 130.987 116.58 2.52 12.156 145.872 131.35 2.81 18.358 220.296 205.43 4.26 24.395 292.735 277.69 5.67 47.28 53.95 87.66 120.77 

13 10.254 133.298 118.87 2.29 11.419 148.446 133.91 2.56 17.245 224.184 209.30 3.88 22.916 297.902 282.85 5.16 17.29 12.52 29.56 39.45 

14 9.672 135.414 120.97 2.10 10.772 150.802 136.25 2.34 16.267 227.742 212.85 3.55 21.616 302.631 287.57 4.72 11.21 9.28 19.07 18.79 

15 9.157 137.361 122.90 1.93 10.198 152.970 138.40 2.15 15.401 231.016 216.12 3.26 20.465 306.981 291.91 4.34 6.58 6.06 11.16 12.25 

16 8.697 139.159 124.69 1.78 9.686 154.973 140.39 1.99 14.628 234.041 219.13 3.02 19.438 311.000 295.93 4.01 4.60 4.44 7.80 8.97 

17 8.284 140.828 126.35 1.66 9.225 156.831 142.24 1.85 13.932 236.846 221.93 2.80 18.513 314.728 299.65 3.72 3.49 3.46 5.91 6.99 

18 7.910 142.380 127.89 1.54 8.809 158.559 143.96 1.72 13.303 239.457 224.53 2.60 17.678 318.198 303.11 3.46 2.79 2.81 4.71 5.67 

19 7.570 143.829 129.32 1.44 8.430 160.173 145.56 1.60 12.731 241.894 226.96 2.43 16.918 321.436 306.35 3.23 2.29 2.56 3.88 4.72 

20 7.259 145.185 130.67 1.35 8.084 161.684 147.07 1.50 12.209 244.176 229.24 2.28 16.223 324.467 309.37 3.03 1.93 2.15 3.26 4.01 

21 6.974 146.458 131.94 1.26 7.767 163.101 148.48 1.41 11.729 246.316 231.37 2.14 15.586 327.312 312.21 2.84 1.66 1.85 2.80 3.46 

22 6.712 147.655 133.12 1.19 7.474 164.434 149.80 1.33 11.288 248.329 233.38 2.01 14.999 329.987 314.88 2.67 1.44 1.60 2.43 3.03 

23 6.469 148.783 134.25 1.12 7.204 165.691 151.05 1.25 10.879 250.227 235.27 1.89 14.457 332.508 317.40 2.52 1.26 1.41 2.14 2.67 

24 6.244 149.848 135.30 1.06 6.953 166.877 152.23 1.18 10.501 252.018 237.06 1.79 13.954 334.889 319.78 2.38 1.12 1.25 1.89 2.38 

CÀLCUL DELS HIETOGRAMES PER A ZONA RÚSTICA 

PLUJA DE DISSENY     T10  T15  T100  T500         
NC Po Po' Ka I1/Id SCS lag Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T10) Pd' (T10) Pd (T100) Pd' (T100) Pd (T500) Pd' (T500)        

    mm     (hores) mm mm mm mm mm mm mm mm        
76.92 15.00 19.5 1.00 11.000 0.08 132.00 132.00 147.00 147.00 222.00 222.00 295.00 295.00        

                                  T10 T15 T100 T500 

temps (h) I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E I sum. P sum. E E E E E E 

  mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm/h mm mm mm mm. mm. mm. mm. 

1 60.500 60.500 12.14 12.14 67.375 67.375 15.77 15.77 101.750 101.750 37.64 37.64 135.208 135.208 62.80 62.80 0.869 0.997 1.634 2.247 

2 39.132 78.263 22.10 9.96 43.579 87.157 27.72 11.95 65.812 131.625 59.97 22.34 87.454 174.907 95.49 32.70 0.972 1.116 1.832 2.679 

3 29.895 89.686 29.38 7.28 33.293 99.878 36.32 8.60 50.279 150.836 75.38 15.40 66.812 200.435 117.58 22.08 1.096 1.259 2.071 3.044 

4 24.531 98.125 35.10 5.72 27.319 109.276 43.04 6.72 41.257 165.029 87.14 11.77 54.824 219.295 134.27 16.69 1.246 1.433 2.362 3.496 

5 20.960 104.798 39.80 4.70 23.341 116.707 48.53 5.49 35.250 176.251 96.64 9.50 46.842 234.208 147.66 13.39 1.43 1.65 2.73 4.07 

6 18.382 110.295 43.78 3.98 20.471 122.828 53.16 4.63 30.916 185.496 104.57 7.93 41.082 246.492 158.79 11.13 1.67 1.92 3.19 4.81 

7 16.421 114.950 47.22 3.44 18.288 128.013 57.16 3.99 27.618 193.325 111.36 6.79 36.699 256.896 168.28 9.49 1.98 2.29 3.81 5.82 

8 14.872 118.973 50.23 3.02 16.562 132.492 60.65 3.50 25.011 200.091 117.27 5.91 33.236 265.886 176.53 8.25 2.40 2.78 4.66 7.27 

9 13.611 122.502 52.91 2.68 15.158 136.423 63.76 3.10 22.892 206.026 122.50 5.22 30.419 273.774 183.80 7.27 3.02 3.50 5.91 9.49 

10 12.564 125.636 55.32 2.40 13.991 139.913 66.54 2.78 21.130 211.297 127.16 4.66 28.078 280.778 190.27 6.48 3.98 4.63 7.93 13.39 

11 11.677 128.446 57.49 2.17 13.004 143.043 69.05 2.51 19.639 216.024 131.36 4.20 26.096 287.058 196.10 5.82 5.72 6.72 11.77 22.08 

12 10.916 130.987 59.47 1.98 12.156 145.872 71.33 2.29 18.358 220.296 135.16 3.81 24.395 292.735 201.38 5.28 12.14 15.77 37.64 62.80 

13 10.254 133.298 61.29 1.81 11.419 148.446 73.43 2.09 17.245 224.184 138.64 3.48 22.916 297.902 206.19 4.81 9.96 8.60 22.34 32.70 

14 9.672 135.414 62.96 1.67 10.772 150.802 75.35 1.92 16.267 227.742 141.83 3.19 21.616 302.631 210.61 4.41 7.28 6.72 15.40 16.69 

15 9.157 137.361 64.50 1.54 10.198 152.970 77.13 1.78 15.401 231.016 144.78 2.94 20.465 306.981 214.67 4.07 4.70 4.63 9.50 11.13 

16 8.697 139.159 65.93 1.43 9.686 154.973 78.78 1.65 14.628 234.041 147.51 2.73 19.438 311.000 218.44 3.76 3.44 3.50 6.79 8.25 

17 8.284 140.828 67.27 1.33 9.225 156.831 80.31 1.53 13.932 236.846 150.04 2.53 18.513 314.728 221.93 3.50 2.68 2.78 5.22 6.48 

18 7.910 142.380 68.52 1.25 8.809 158.559 81.74 1.43 13.303 239.457 152.40 2.36 17.678 318.198 225.19 3.26 2.17 2.29 4.20 5.28 

19 7.570 143.829 69.68 1.17 8.430 160.173 83.09 1.34 12.731 241.894 154.61 2.21 16.918 321.436 228.24 3.04 1.81 2.09 3.48 4.41 

20 7.259 145.185 70.78 1.10 8.084 161.684 84.35 1.26 12.209 244.176 156.68 2.07 16.223 324.467 231.09 2.85 1.54 1.78 2.94 3.76 

21 6.974 146.458 71.81 1.03 7.767 163.101 85.53 1.18 11.729 246.316 158.63 1.95 15.586 327.312 233.77 2.68 1.33 1.53 2.53 3.26 

22 6.712 147.655 72.78 0.97 7.474 164.434 86.65 1.12 11.288 248.329 160.46 1.83 14.999 329.987 236.29 2.52 1.17 1.34 2.21 2.85 

23 6.469 148.783 73.70 0.92 7.204 165.691 87.70 1.05 10.879 250.227 162.19 1.73 14.457 332.508 238.67 2.38 1.03 1.18 1.95 2.52 

24 6.244 149.848 74.57 0.87 6.953 166.877 88.70 1.00 10.501 252.018 163.82 1.63 13.954 334.889 240.91 2.25 0.92 1.05 1.73 2.25 
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Figura 6. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA RURAL.. 
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Figura 7. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA URBANA 
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-Els càlculs es realitzen amb el mètode SCS ja que els temps de concentració són molt 

petits (no estan dintre del rang de validesa del mètode de Témez). 

 

NOTA: les pluges que es mostren són  “netes”, o sigui, descomptant la infiltració. La 

pluja de T500 mesurada en un pluviòmetre, donaria una intensitat de 135 mm/hora 

(amb el mètode SCS) 

 

3. CARACTERITZACIÓ DELS COL·LECTORS  

Entenem com a col·lector estructural, tot aquell que s’encarrega de recollir els 

col·lectors secundaris i porta directament l’aigua evaquada fins al barranquet.  

 

Aquest  col·lectors està dissenyat per a poder evacuar una pluja que tingui un període 

de retorn de 500 anys (mentre que els col·lectors secundaris estan dissenyats per a 

evacuar la pluja de període de retorn de 15 anys). 

 

L’aigua que no puguin evacuar els col·lectors secundaris, discorrerà pels carrers (amb 

làmina lliure), fins que arribi a un col·lector estructural. L’aigua de pluja hi entrarà 

mitjançant imbornals i reixes. D’aquesta manera, tota l’aigua de pluja anirà a parar a 

les zones d’abocament, sigui un barranquet o sigui un punt de desguàs. 

 

L’objecte del següent annex és el de calcular els col·lectors estructurals que porten 

l’aigua fins al barranquet  o fins les diferents zones de drenatge. Per a realitzar aquest 

treball, s’han hagut de fer els següents passos:  

 

� Delimitació i caracterització de les conques drenants del municipi 

� Estudi topogràfic del terreny 

� Càlcul de la pluja de disseny  

� Transformació de pluja-escorrentia 

� Disseny previ dels col·lectors 

� Modelització numèrica dels col·lectors proposats (amb SWMN) 

� Resultat global de la modelització 

 

Quan tots aquests punts estiguin estudiats i el resultat global del model mostri que els 

col·lectors estructurals evaquen l’aigua correctament, podrem concloure aquest annex.  
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Les dimensions dels col·lectors, passaran a formar part del model numèric SWMN 

(veure apartat 1 del present annex), amb el que es fa la modelització de la xarxa 

d’evaquació de pluvials.  
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CONCA BARRANQUET  

MAPA DE PENDENTS DE LA CONCA URBANA I PUNT DE DESGU ÀS. 
SITUACIÓ DE LA CONCA 

 
 

SP
P

 1

S
PP

 2

S
PP

 3

S
P

P 4

SP
P

 5

PA
 1

A
R

 3

A
R

 1

AR
 2

AR
 4

AR
 5

P
A 13

A
R

 7

2.2

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.22.2

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.21.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2 1.2

1.2

1.2

1.21.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.2
1.21.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.2

2.2

3.2

4.3

4.3

4.3

2.1

2.1

3.1

3.1

3.1

3.1 3.1

4.3
4.3

4.3

2.2

2.2

2.1
2.2

2.1

2.2

2.2

3.2 2.1

2.2
2.1

2.2

2.2
2.3

2.3

2.2

2.2

2.4

2.4

2.4

4.2

4.1

4.3

2.1

2.1

2.2

2.1

2.1

2.1

2.3

2.3

2.1

2.2

2.1

2.1

(3.2)

7.2

3.1

1.2

(3.2)

3.2

(3.1)

(3.1)
(3.2)

[TER
]

3.2

3.2

3.2

(4.3)
(4.3)

(2.2)

(3.1)

2.1

2.4

2.4

2.4

(3.1)

(3.2)

(3.2)
3.1

(3.2)

(3.2)

(3.2)

(3.2)
(2.4)

(2.4)

(4.2)

(3.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(3.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(4.2)

(3.2)

2.3

2.2

(4.2)

(4.2)
(4.2)

(4.2)

(E)

2.3

2.3

3.2

3.2

1.2

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A 2]

[D
A

 2]

[D
A

 2]

[D
A 2]

15

12

12

[U
FA i U

FP]

[U
FH

]

[1]
[2]

[3]

[1]

[2]
[1]

[2]

[2]
[1]

[1]

[U
FA i U

FP
]

[U
FH

]

[U
FH

]

[U
FH

]

7

5

 

 

 
AREA TOTAL (M2): 605644 

COEFICIENT D’URBANITZACIÓ (%): 52  

DESCRIPCIÓ FÍSICA: 

Aquesta conca discorre des dels turons que volten al municipi per la 

part Est fins a la divisòria amb la conca 1. Aquesta és la segona en 

extensió.  

Aquesta té una part on hi han conreus i matollar (la vessant de la 

muntanya) i un altra que es troba urbanitzada (o ho està previst en el 

POUM). El camí de les aigües ve molt ben definit, ja que aquesta conca 

sempre ha estat una via de desguàs natural de l’aigua (així ho indica la 

toponimia d’algun dels llocs per on discorre aquesta conca.  

PUNT DE DESGUÀS: 

En punt més baix d’aquesta conca (i per on discorrerà tot el flux) és el 

conegut com a carrer Barranquet (aquest nom ja fa referencia al seu 

origen). D’aquest carrer passarà al l’endegament del barranc (veure 

annex 1) i el final d’aquesta conca es on s’uneix amb el punt de 

desguàs de la conca 1. A partir d’aquí ja es forma el Barranc. 
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3.1. ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL TERRENY  

Per a saber les pendents dels carrers de la població, s’ha realitzat un treball de camp i 

també s’ha utilitzat la cartografia a escala 1:1000 dels mapes de l’Institut cartogràfic de 

Catalunya (ICC).  

 

3.2. DISSENY PREVI DELS COL·LECTORS  

S’utilitza la fórmula de Mannig-Stickler, vàlida per a canals i rius, amb règim en làmina  

lliure. La fórmula de càlcul és la següent:  

 

 

On Q és el cabal resultant del càlcul  (m3/seg)  

     K=1/n, on n representa el paràmetre de Manning-Stickler, que té en compte la 

rugositat dels diferents materials. Per al formigó, correspon a 0,013; per al PVC, 

correspon a 0,01. Per a trams d’escollera per a endegaments, el coeficient de 

Manning, s’estima en 0,025. 

       Rh radi hidràulic de la secció 

      A és l´àrea de la secció (m2)  

       i  és el pendent del col·lector 

 

Per al càlcul de la secció idònea, es realitza un tanteig iteratiu segons el diàmetre i la 

pendent del col·lector, amb això, ens dóna un cabal de pas. La secció calculada ha  de 

permetre el pas del cabal calculat en l’apartat anterior. 

S’ha de realitzar una comprovació de la velocitat que portarà l’aigua, ja que aquesta ha 

de ser superior a 1 m/s (per a evitar sedimentacions) i veure que no sigui excessiva (ja 

que sinó pot tenir problemes d’abrasió). 

En aquest annex es calcularan seccions circulars ja que seran les que tindran els 

col·lectors. En aquest apartat es calcularan seccions aproximades, que posteriorment 

es provaran en el model SWMN per a poder comprovar el seu funcionament. 

Amb la fórmula anterior, anem provant seccions, per a veure una estimació dels cabals 

evaquats. Cal dir que els resultats que es presentaran són per a trams de pendent 

constant (cosa que a la realitat no passa), pel que qualsevol secció l’haurem de provar 

amb el programa SWMN. 

 

AiRkQ 2
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Figura 8. Corba cabals-pendents per a un col·lector, utilitzant la fórmula de Manning-Strickler. 

 

3.3. MODELITZACIÓ NUMÈRICA DELS COL·LECTORS PROPOSA TS (AMB 

SWMN) 

Per a modelitzar els col·lectors estructurals, es seguiran els següents passos: 

� Divisió de la conca en diferents subconques. 

� Càlcul dels col·lectors. 

� Anàlisi del seu funcionament. 

Aquest procés es farà per a cadascuna de les conques que formen el municipi. 

 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

-Els càlculs es faran per un període de retorn de 500 anys 

-Per a fer el càlcul de la pluja-escorrentiu, la pluja que s’entrarà al model serà pluja on 

ja se li ha descomptat la infiltració al terreny (segons el mètode de l’SCS, explicat 

anteriorment). Llavors, al programa se li posarà la opció de que el terreny es 

impermeable en la seva totalitat. Les plujes que s’utilitzaran seran per a zones 

urbanitzades i per a zones no urbanitzades (tenen un valor del coeficient d’infiltració 

Po. 

A la pàgina següent es pot veure el càlcul dels hietogrames de pluja.  

A continuació es mostren els hietogrames resultants del càlcul de la pàgina següent 

(es mostraran els de període de retornde 500 anys). 
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Figura 9. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA RURAL.. 

 

Subcatch SC26 Rainfall
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Figura 10. Hietograma de pluja neta per a període de retorn de 500 anys, per a una CONCA URBANA 
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3.4. CONCA BARRANQUET.  DIVISIÓ DE LA CONCA EN SUBCONQUES 

 

SC10 

SUPERFICIE (m2): 30000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.193 

PENDENT MITJÀ (%): 8  

 

Q. PIC (m3/seg): 1  

 

TIPUS DE CONCA: 

URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC11 

SUPERFICIE (m2): 36000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.230 

PENDENT MITJÀ (%): 2.7  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.2  

 

TIPUS DE CONCA:  

URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC12 

SUPERFICIE (m2): 36000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.230 

PENDENT MITJÀ (%): 2.7  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.5  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC13 

SUPERFICIE (m2): 40000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.245 

PENDENT MITJÀ (%): 

 

Q. PIC (m3/seg): 1.3  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC14 

SUPERFICIE (m2): 64000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.4 

PENDENT MITJÀ (%): 5.1  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RUSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC15 

SUPERFICIE (m2): 13000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.1 

PENDENT MITJÀ (%): 3  

 

Q. PIC (m3/seg): 0.45  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC16 

SUPERFICIE (m2): 64000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.4 

PENDENT MITJÀ (%): 5.1  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RÚSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC17 

SUPERFICIE (m2): 60000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.525 

PENDENT MITJÀ (%): 

 

Q. PIC (m3/seg): 1  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RÚSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC18 

SUPERFICIE (m2): 24000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.433 

PENDENT MITJÀ (%): 

 

Q. PIC (m3/seg): 0.8  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RÚSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC24 

SUPERFICIE (m2): 60000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.451 

PENDENT MITJÀ (%): 11  

 

Q. PIC (m3/seg): 1  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RÚSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC25 

SUPERFICIE (m2): 26000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 2  

 

Q. PIC (m3/seg): 0.85  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC29 

SUPERFICIE (m2): 32000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.5 

PENDENT MITJÀ (%): 2  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.1  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC30 

SUPERFICIE (m2): 50000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.5 

PENDENT MITJÀ (%): 11  

 

Q. PIC (m3/seg): 0.85  

 

TIPUS DE CONCA:  

 RÚSTICA 

Ubicació de la zona:  
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SC31 

SUPERFICIE (m2): 47000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.64 

PENDENT MITJÀ (%): 4  

 

Q. PIC (m3/seg): 1.6  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC32 

SUPERFICIE (m2): 16000 

 

hidrogram a resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7  

 

Q. PIC (m3/seg): 0.55  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC33 

SUPERFíCIE (m2): 16000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7  

 

Q. PIC (m3/seg) : 0.6 

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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SC34 

SUPERFíCIE (m2): 16000 

 

hidrograma resultant:  

 

LONGITUD (Km): 0.250 

PENDENT MITJÀ (%): 7  

 

Q. PIC (m3/seg): 0.5  

 

TIPUS DE CONCA:  

 URBANA 

Ubicació de la zona:  
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3.5. CÀLCUL DELS COL·LECTORS 

Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors així com el parc de 

laminació. Els resultats que veiem ens mostren la capacitat per a un període de retorn 

de 500 anys. Veiem amb els col·lectors utilitzats, ens proporcionen una bona 

evaquació. (Figura 16) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors. Els resultats que veiem ens mostren els diàmetres dels col·lectors. (Figura 11) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors. Els resultats que veiem ens mostren les pendents dels col·lectors. (Figura 12) 
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de ressalt que es veuen, 

s’analitzaran en el punt següent. (Figura 13). Aquí es pot veure des del principi de l’endegament fins al l’inici del col·lector al carrer Domenges (Passant pel carrer Barranquet). 
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Water Elevation Profile:  Node RS1178 - 195

01/16/2007 13:00:00
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de ressalt que es veuen, 

s’analitzaran en el punt següent. (Figura 14). Aquí es pot veure des del principi de l’endegament fins al l’inici del col·lector al dels Domenges (Passant pel carrer Barranquet). 
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Water Elevation Profile:  Node RS1178 - 193

01/16/2007 13:00:00
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Emprant el model numèric SWMN, hem modelitzat els col·lectors. Els resultats que veiem mostren un detall de la làmina d’aigua per a un període de retorn de 500 anys. Els punts de ressalt que es veuen, 

s’analitzaran en el punt següent. (Figura 14). Aquí es pot veure des del principi de l’endegament fins al l’inici del col·lector al carrer Vial de la Solana (Passant pel carrer Barranquet). 
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3.6. ANÀLISI DELS RESULTATS  

El primer que cal esmentar en aquesta col·lector es que es bifurca en dues rames 

(creuament del carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada). Aquestes dues rames 

van de forma paral·lela (una pel carrer Vial de la Solana i un altra pel carrer dels 

Domenges). 

Amb els càlculs dels diàmetres i les pendents proposades, es consegueix evacuar el 

flux d’aquesta conca. 

Cal esmentar que tant aquesta conca, forma part de la capçalera del Barranquet, pel 

que el disseny d’aquests col·lectors, ha de poder fer passar una escorrentia generada 

per a una pluja de període de retorn de 500 anys. 

Això s’aconsegueix plenament amb els col·lectors estructurals dissenyats i 

l’endegament del Barranquet. 

A la figura 20 es pot veure l’escorrentia total generada per la subconca 2. 

 

 

 

Figura 15. Escorrentia total de la conca del barranquet. 
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ANNEX 4 
SERVEIS AFECTATS 

 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

2 
 

 
 
 

1.OBJECTE DE L’ANNEX 

 

L’Objecte del present és el de determinar els serveis afectats durant l’execució de les obres. Per a 

realitzar aquest annex s’han demanat les xarxes de serveis que afecten el projecte als diferents 

operadors. Aquests són: 

 

 COMUNITAT DE REGANTS D’ULLDECONA 

 SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA 

SÉNIA 

 SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

 SERVEIS DE TELEFONIA 

 XARXES DE GAS: EL MUNICIPI NO DISPOSA D’AQUESTES XARXES 

 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA: NO S’AFECTA  

 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL: NO S’AFECTA 

 

2. IDENTIFICACIÓ I REPOSICIÓ DELS  SERVEIS AFECTATS 

 

La ubicació dels serveis afectats estan definits en el plànol 05. En aquest apartat s’enumeraran els 

serveis afectats i es proposarà una reposició. De la mateixa forma en el pressupost estarà indicat 

el cost econòmic d’aquesta actuació. 

 

SA1. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA SÈQUIA MARE DEL CANAL D’ULLDECONA. 

Aquesta actuació s’ha de fer coincidir amb el temps amb l’època en la que no hi ha demanda 

d’aigua de reg per aquesta comunitat de regants. Això passa d’octubre fins al març. 

 

Aquesta consistirà en trencar un tram del pas superior de la sèquia, demolició d’un metre de caixer 

de la sèquia, construcció del col·lector, construcció del caixer de la sèquia amb la mateixa secció 

existent i reposició del pas superior per a vianants i vehicles. 

 

SA2. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 90 AIGUA POTABLE. 
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En el carrer Domenges, s’ha de reposar una canonada d’aigua potable existent per una de nova. 

L’actuació consistirà en la reposició de 10 metres de canonada, amb les seves peces de connexió. 

 

SA3. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 AIGUA POTABLE. 

En el creuament del carrer Domenges amb el passeig de la Clotada, s’ha de reposar una 

canonada d’aigua potable existent per una de nova. L’actuació consistirà en la reposició de 10 

metres de canonada, amb les seves peces de connexió. 

 

SA4. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB PRISMA DE TELECOMUNICACIONS.  

En el creuament del carrer Domenges amb el passeig de la Clotada, s’ha de reposar una prisma 

de 6 conductes de PE DN90 corrugats de telecomunicacions. 

 

SA5. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN400.  

En el creuament del carrer Domenges amb el passeig de la Clotada es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent). Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent. S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA6. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN400.  

En el creuament del carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA7. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 AIGUA POTABLE. 

En el creuament del carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada, s’ha de reposar una 

canonada d’aigua potable existent per una de nova. L’actuació consistirà en la reposició de 10 

metres de canonada, amb les seves peces de connexió. 

 

SA8. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 110 AIGUA POTABLE. 

En el creuament del carrer Vial de la Solana amb el passeig de la Clotada, s’ha de reposar una 

canonada d’aigua potable existent per una de nova. L’actuació consistirà en la reposició de 10 

metres de canonada, amb les seves peces de connexió. 
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SA9. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN250.  

En el creuament del carrer Vial de la Solana amb el passeig de la Clotada es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA10. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN250. 

En el creuament del carrer Barranquet amb el carrer de la Galera  es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA11. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN250.  

En el creuament del carrer Barranquet amb el carrer de la Galera  es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA12. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN250.  

En el creuament del carrer Barranquet amb el carrer de Maragall es fa el creuament  del col·lector 

a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a construir 

passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la seva 

reposició/reparació. 

 

SA13. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

En el carrer Barranquet, en un bloc de pisos s’afecta la escomesa d’aigües residuals. La nova 

construcció talla aquestes escomeses. S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA14. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

En el carrer Barranquet, en un bloc de pisos s’afecta la escomesa d’aigües residuals. La nova 

construcció talla aquestes escomeses. S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 
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SA15. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS DN200.  

En el carrer Barranquet, en un bloc de pisos s’afecta la escomesa d’aigües residuals. La nova 

construcció talla aquestes escomeses. S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA16. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB LA CANONADA HDPE DN 90 AIGUA POTABLE. 

En el creuament del carrer  del Mas amb el carrer Barranquet, s’ha de reposar una canonada 

d’aigua potable existent per una de nova. L’actuació consistirà en la reposició de 10 metres de 

canonada, amb les seves peces de connexió. 

 

SA17. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN300. 

En el creuament del carrer del Mas (banda sud) amb el carrer Barranquet es fa el creuament  del 

col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota (el col·lector a 

construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a aquest segon i la 

seva reposició/reparació. 

 

SA18. CREUAMENT DEL COL·LECTOR AMB COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DN400.  

En el creuament del carrer Barranquet amb el carrer del Mas (banda muntanya) es fa el 

creuament  del col·lector a construir amb un altre d’existent. Aquests dos són compatibles en cota 

(el col·lector a construir passarà per sota de l’existent). S’ha de preveure una afecció puntual a 

aquest segon i la seva reposició/reparació. 
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ANNEX 5 
ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

El present annex pretén fer un estudi de les diferents opcions o alternatives de disseny i 

construcció de la solució al problema d’inundabilitat que és l’objectiu del projecte.  

 

Les alternatives s’estudien d’acord amb els objectius a assolir amb una relació d’eficiència tant pel 

cost com per l’afectació a l’entorn i tenint en compte els condicionants del projecte. L’anàlisi 

d’alternatives planteja possibilitats de traçat diferent (OPCIÓ 1, OPCIÓ 2) i finalment l’aprofitament 

o no de les infraestructures existents (OPCIÓ 2, OPCIÓ 3). 

 

 

2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

S’estableixen un total de tres alternatives que tot seguit es passen a detallar. 

 

- OPCIÓ 1: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins al punt de 

desguàs 

 

Per arribar al punt de desguàs en totes les opcions es preveuen dos línies de recollida de l’aigua 

d’escorrentiu. Aquestes línies són paral·leles i són els carrers dels Domenges i Vial de la Solana. 

En aquesta primera opció es planteja que circulin paral·lelament fins al mateix punt de desguàs.  

 

o Domenges: inici a l’alçada del canal de reg d’Ulldecona fins a la cruïlla amb el Pg. 

Clotada, on seguiria fins al c/Barranquet (en tots els casos seguiria el mateix 

recorregut). En aquesta opció seguiria independentment fins al punt de desguàs. 

 

o Vial de la Solana: inici al punt d’inici del tram urbanitzat del mateix carrer i fins al 

final del carrer on s’uniria al mateix punt de desguàs que l’altre col·lector. 

 

Aquesta opció ens permet mantenir uns diàmetres més petits que en altres alternatives. Estaríem 

parlant d’un col·lector DN 1000 FA en quasi la seva totalitat al col·lector Vial de la Solana, mentre 

que possiblement el col·lector dels Domenges hauria d’augmentar de diàmetre en el seu tram 

final.  
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Amb aquesta alternativa haurem de realitzar rases, moviments de terres i instal·lar canonades 

més petites com a punt de partida. De totes maneres, el que comporta aquesta alternativa és un 

augment dels carrers afectats i dels metres de rasa excavada (increment d’uns 235,75m) i de 

canonada instal·lada respecte d’altres opcions. Lògicament això comportarà també un major 

nombre de pous de registre i d’imbornals.  

 

- OPCIÓ 2: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins Pg. Clotada i 

unió al c/Barranquet amb aprofitament d’infraestruc tures existents. 

Parteix del mateix punt de sortida d’establir dues línies de paral·leles per recollir l’aigua 

d’escorrentiu fixades en els mateixos carrers però amb traçats finals diferents. 

 

En aquest cas, no discorreran independents l’una de l’altra sinó que es busca la convergència per 

unir-les i crear un únic col·lector. Per tant totes dues conduccions quan es creuen amb el pg/ de la 

Clotada es dirigiran cap al carrer del Barranquet on s’uniran just a la cruïlla d’aquest carrer amb el 

pg/ Clotada. 

 

Mentre que en l’opció1 podien mantenir diàmetres inferiors, en aquest cas el diàmetre que tenen 

tots dos col·lectors al passeig de la Clotada no es pot mantenir un cop s’han unit al carrer del 

Barranquet i s’haurà de disposar d’un DN 1500 FA.  Això incrementa el cost tant per les 

dimensions del col·lector com per la rasa excavada. Així mateix s’hauran de preveure més pous 

de registre reforçats amb formigó armat ja que ens incrementen els punts d’unió i de gir.  

 

Tot i així, ens permet conduir l’aigua per un únic traçat, reduint així els carrers afectats, els metres 

linials de tub i de rasa, la quantitat de pous de registre i d’imbornals, així com la quantitat de ferm 

de rodament a reposar a posteriori. 

 

Finalment es planteja la unió al col·lector existent instal·lat el 2007 durant el procés d’urbanització 

de la zona adjacent. Aquest és un col·lector suficient per absorbir el cabal en una superfícies 

urbanitzada com l’actual, però també amb el màxim de creixement urbanístic previst al POUM, on 

actualment quasi no hi circula cap cabal. 
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Per tant, tot i la necessitat d’execució de dos pous de registre reforçats amb formigó armat es 

preveu (gir col·lector per buscar la unió, i la pròpia unió dels dos col·lectors) es prefereix executar 

l’obra perquè s’aconsegueix aconseguir una utilitat al col·lector DN 2200 FA, i al mateix temps ens 

estalviem la rasa, excavació i construcció de col·lector en el tram final del carrer Barranquet. Per 

augmentar l’aprofitament, un tram del carrer Vial de la Solana es proposa de reconduir cap al 

carrer Maragall enlloc del pg/ Clotada per evitar d’abocar més cabal al col·lector principal, i així 

aprofitar la xarxa de clavegueram existent de la zona urbanitzada el 2007, així com la conducció d’ 

1mx1m just al darrere de l’edifici de pisos. 

 

- OPCIÓ 3: Col·lectors paral·lels (Vial de la Solana i c/Domenges) fins a Pg. Clotada i 

unió al c/Barranquet sense aprofitament d’infraestr uctures existents. 

Estaríem parlant en tota la seva totalitat de la mateixa opció2 a excepció del tram final on no 

s’aprofitaria la conducció existent (DN 2200 FA) sinó que s’executaria un col·lector de nova 

construcció en tot el traçat del c/ Barranquet.  

 

Això ens comportaria l’estalvi en la construcció de dos pous de registre reforçats (corresponent per 

fer la unió amb la infraestructura existent). Tot i així, comporta l’execució d’un centenar de metres 

més d’un col·lector de DN 1500 FA amb tot el que això comporta de costos, en cap cas superiors 

als de realitzar la unió amb la infraestructura existent. Així mateix aconseguiríem solucionar el 

problema d’inundabilitat del sector però no ho estaríem fent en criteris d’eficiència i aprofitament 

dels recursos. 

 

3. PLÀNOLS (veure adjunts) 

 

4. SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per criteris d’eficiència (aprofitament d’infraestructures infrautilitzades), i per criteris de cost, de 

reducció de durada de l’obra i de zona d’afectació, la millor alternativa és l’OPCIÓ2. 
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1.-MEMORIA 

 

1.0.  INTRODUCCIÓ 
 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la 

Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions 

dels treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està 

obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic 

competent aquest document de seguretat que correspon a:  

 
L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 

 
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions 

respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels 

treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives de salut i 

benestar dels treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per 

adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en els previsibles 

treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha 

d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador 

de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció 

facultativa.  

Es recorda l’obligatorietat  que en aquest centre de treball hi hagi un llibre 

d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è 

del Reial Decret, els contractistes i sotcontratistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l’obra. De la mateixa manera es recorda al Contractista la obligació de complimentar el 

Llibre de Subcontractació, segons la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

Durant l’execució de l’obra:  Projecte d’urbanització del PPR zona 3 “La Xermada” al 

T.M. del Rourell (Tarragona), serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 

del 10.11.95  

Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació 

d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
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Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en 

fase d’execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al Contractista i als sotscontractistes.  

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT  

 
Aquest  Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’ execució d’ aquest obra, els 

riscos usuals als quals  estan sotmesos els treballadors en el desenvolupament de la 

activitat de l’obra. També es contemplen en aquest  Estudi  de Seguretat i Salut,  els 

possibles riscs induïts a tercers. A tal fi, en el present  E. S. i S. es recullen les 

mesures preventives que han d’adoptar-se per a evitar aquests riscs, així com  els 

punts que ha de tenir en compte el Vigilant de Seguretat per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció  de riscs professionals i de tercers, i sota la 

supervisió del personal acreditat del departament competent de l’Administració i del 

personal afecte a la Direcció Facultativa de les obres. 

 
 
1.2. DESCRIPCIO DE L’ OBRA 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
El present estudi de Seguretat i Salut fa referència a la redacció del “Projecte 

d’execució del col·lector de pluvials al sector del Barranquet de La Sénia (Montsià)”. 

 
Detalladament, les obres contemplades en el Projecte són: 
 
  Moviments de terres  
  Posta en obra de serveis:  
  Xarxa d’aigües pluvials 
  Pavimentació de vials i voreres 
  Serveis afectats. 
  Enjardinament i mobiliari urbà 
  Altres treballs complementaris 

 
 
1.2.2. SITUACIO / ENTORN DE L’OBRA 
La localització i emplaçament d’aquesta obra és situa al municipi de La Sénia, 

comarca del Montsià. Dins del municipi l'obra es situa al nord-est, i té un àmbit 

d'atuació de tota la conca que porta el mateix nom que el sector: el Barranquet. Es 

caracteritza per ser una conca on trobem el naixement d'un barranc, i amb un índex 

d'urbanització del 52%, amb carrers ja urbanitzats però amb un entorn de petits turons 
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però tots conreats amb marges, la qual cosa ajuda a retenir l'escorrentiu de l'aigua de 

pluja. 

 
1.2.3.  TOPOGRAFIA 
El terreny que tenim en l’ambit d’actuació de l’obra el qual fa referència aquest Estudi 

de Seguretat i Salut, té dos tipologies de terreny. Per una banda la zona urbanitzada 

que no es regeix pel relleu del terreny sinó pels pendents i inclinacions dels carrers. I 

per una altra banda una zona de turons que envolten la conca i que com s'ha indicat 

anteriorment estan conreats en quasi la seva totalitat. 

 
 
1.2.4. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
Centres d’assistència primària mèdica i centres hospitalaris propers són: 
 
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: 
 
CAP La Sénia 

Passeig de la Clotada, 60 

43560 La Sénia (Montsià) 

Tel: 977 72 13 22 

Fax: 977 57 50 16 

 

CENTRES HOSPITALARIS:  

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 

C. de les Esplanetes, 14 

43500 Tortosa (Baix Ebre) 

Tel.: 977 51 91 00 

Fax.: 977 51 91 11 

 
TELÈFONS D’URGÈNCIES:   
 

Emergències 112 

Urgències sanitàries 061 

Creu Roja 977 570 097 

Bombers 
Parc La Sénia-Ulldecona 

Ctra. Ulldecona, s/n 112 

Policia Local  
 977 099 444 

La Sénia  658 906 960  

Mossos d’esquadra 
091 

Comissaria Amposta 977 280 400 

 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

6 
 

 
 
 
 
 
 
1.2.5. TERMINI D’ EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA PREVISTOS 
 
 Termini d’ execució 
 
  El termini d’ execució de les obres està previst en vuit (8) mesos, amb un una 
execució per fases o zones d’actuació.  . 
 
 Personal previst 
 
 Es preveu un nombre mig de 10 treballadors i com a màxim, en fases punta i  en 
situacions de coincidència de fronts de diferent índole (per exemple, durant l’aglomerat 
del paviment), de 15 treballadors. 
 
 Pressupost 
 
 El pressupost assignat, en execució material, de la pressupost de Seguretat i Salut és 
de: 
 
 
22.084,96 € VINT-I-DOS MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS. 

 
 

1.3 TREBALLS PRÈVIS (S.S.A.A.) 
 
Abans de començar a excavar s’haurà de disposar de tota la informació dels serveis 

públics que puguin transcórrer per l’obra. En fase d’estudi de la mateixa s’han de 

començar les gestions per efectuar els desviaments de les conduccions que 

interfereixen en l’execució de l’obra. 

 
El projecte ha de contenir la informació dels serveis existents a la zona d’obres, així 

com la informació del terreny (geologia i geotècnia de la zona) i informació de les 

construccions dels llindars. S’ha de disposar la informació per escrit dels Ajuntaments i 

altres organismes, companyies subministradores, etc. sobre la localització dels 

possibles serveis. En el cas que existeixin informacions contradictòries o be estiguin 

incompletes s’hauran de localitzar mitjançant detectors o la realització de cales, 

comprovant i senyalitzant els serveis que interfereixen la zona d’obres. 

 
Als següents apartats es presenten les mesures preventives de les activitats que 

s’encaixen dins dels treballs previs. 
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1.3.1 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

 

1.3.1.1 Línies elèctriques 

 
Les normes que s’exposen als següents punts són vàlides per tots els treballs 
efectuats per mitjà de maquinària a la proximitat de conductes descoberts de baixa 
tensió. 
 

1.3.1.1.1 Línies elèctriques aèries: 

 
El R.D. 614/2001 legisla sobre els treballs amb risc elèctric, és a dir, entre d’altres els 
pròxims a línies elèctriques aèries. La següent taula mostra les distàncies de treballs 
en funció de la tensió de la línia elèctrica i dels sistemes de protecció que s’utilitzaran. 
 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
≤1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
220 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 

 
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV). 
DPEL-1 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant existeixi risc de sobretensió 
per llampecs (cm). 
DPEL-2 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant no existeixi risc de 
sobretensió per llampecs (cm). 
DPROX-1 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible 
delimitar amb precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la 
realització del mateix (cm). 
DPROX-2 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant no resulti possible 
delimitar amb precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la 
realització del mateix (cm). 
 

Fig. 4. Taula de distàncies límit de la zona de treball d’acord al R.D. 614/2004. 
 
S’ha redactat una Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció del risc elèctric (veure Guia 

Tècnica Risc Elèctric). 

 
Així mateix existeixen diverses Notes Tècniques de Prevenció (d’ara endavant NTP) 

que tracten sobre sistemes de protecció i mètodes de treball amb presència de línies 

elèctriques aèries: 

 
1. NTP 72: Treballs amb elements d’altura amb presència de línies elèctriques 

aèries (veure ntp 72). 
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2. NTP 73: Distàncies a línies elèctriques de BT i AT (encara què el R.D. 
614/2004 li ha deixat una part absolta)(veure ntp 73). 

3. NTP 588: Grau de protecció de les envolvents dels materials elèctrics (veure 
ntp 588). 

 
Els riscs de les línies elèctriques són diferents depenent de què si aquestes travessen 

la zona d’obra o be estan més o menys pròximes a les zones de treball. En cap dels 

dos casos no s’ha de començar a treballar fins definir les mesures de prevenció que 

s’han d’adoptar. Als següents apartats es presenten algunes de les mesures 

preventives que es poden aplicar. 

 
Mesures de prevenció: 

 

Si les distàncies de seguretat no poden mantenir-se, es procedirà a adoptar un altre 

tipus de mesures preventives: 

 

A. Descàrrega de la línia: 

La realització d’aquesta mesura, correrà a càrrec de la companyia propietària de la 

línia i consistirà, a deixar la línia fora de servei com tots els seus conductors amb curt 

circuit i posta a terra. 

L’encarregat (cap d’obra) exigirà abans de començar què: 

- Hagin sigut col·locats equips de posta terra i curt circuits als conductors de la 

línia, de forma visible des del lloc de treball. 

- Què se li doni una confirmació escrita de que tal mesura, s’ha dut a terme i de 

que no serà retirada sense el seu coneixement. 

 

B. Retirada de la línia o conversió a subterrània: 

L’adopció d’aquesta mesura sempre estarà condicionada a l’aprovació de la 

companyia propietària de la línia, i aquesta sota l’acord que s’estableixi tindrà 

d’encarregar-se de la seva realització. 

 

C. Aïllament dels conductors de la línia: 

En el cas de línies de Baixa Tensió, és possible aïllar conductors: 

- Mitjançant vaines i caputxes aïllants 

- Substituint-los per conductors aïllats de 1.000 V de tensió nominal. 

 

Quant la col·locació d’aquests elements es realitzi amb tensió s’utilitzaran guants 

aïllants i cascos de seguretat i es realitzarà per personal especialitzat sota vigilància 

de l’encarregat de la feina (cap d’obra en la corresponent activitat). En el cas de línies 

d’alta tensió, es podran substituir els conductors aïllats al tram afectat. La adopció de 
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qualsevol d’aquestes mesures estarà condicionada a l’autorització de la Cia., 

propietària de la línia, què a més s’encarregarà de portar-la a terme. Aquesta mesura 

no implica que els elements d’altura puguin establir contacte amb els conductors 

aïllats la qual cosa podrien fer malbé l’aïllament o enderrocar la línia per impacte. 

Únicament permet que sigui sobrepassada la zona de prohibició de la línia i contactes 

accidentals quant es tracti d’elements d’alçada moguts a mà. Davant a elements 

d’alçada motoritzats aquesta mesura no tindrà sentit, excepte a possibles casos 

especials que puguin justificar-se la impossibilitat o iniquitat del contacte. 

 

D. Instal·lació de dispositius de seguretat: 

Podrà reduir-se la zona d’afectació del element d’altura, instal·lant dispositius de 

seguretat que limiten el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius solen 

ser elèctrics, mecànics o hidràulics. Per lo general aquesta mesura, només serà 

aplicable a aquells elements d’altura que operen immobilitzats sobre el terreny, com 

és el cas de les grues torre: 

a) Reducció de la zona d’afectació de la càrrega d’una grua torre, mitjançant un 

dispositiu que limita el recorregut del carro per la ploma. 

b) Reducció de la zona d’afectació d’una grua torre mitjançant un dispositiu que 

limita la rotació de la ploma. 

 
Fig. 5. Esquema de limitació del recorregut d’un carro d’una grua torre. 

 
E. Instal·lació de resguards (tanques guarda cos) al voltant de la línia: 
 

Aquesta mesura consisteix en instal·lar resguards resistents (tanques guarda cos) 

al voltant de la  línia de forma que impedeixin la invasió de la zona de prohibició, 

per parts de l’element d’alçada o les càrregues que es transporten. 

 

Per a la seva instal·lació s’hauran de tenir en compte: 

 

- Aprovació i supervisió de la companyia propietària de la línia. 
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- La seva resistència estructural, estarà justificada per hipòtesis de vent i 

impacte. Si es necessari es travarà amb l’objecte d’impedir un possible 

abatiment sobre la línia. 

- Per la seva instal·lació, s’haurà d’efectuar la descàrrega de la línia. 

- Si tenen parts metàl·liques, estaran postes a terra. 

 

També s’haurà de delimitar l’alçada de pas màxim sota les línies elèctriques en les 

interseccions dels accessos a l’obra en el cas que es transiti-hi per ells, (moviments de 

terra, neteja i desbrossada, àrids, runa, etc.). Les barreres de protecció generalment 

estaran compostes per dos llargs (barres) col·locats verticalment, sòlidament ancorats, 

units a l’alçada de pas màxim admissible per un llarg (barra) horitzontal. En lloc d’un 

llarg (barra) horitzontal es pot utilitzar un cable de retenció ben tens, previst de 

senyalitzacions. Tenen de col·locar-se barreres de protecció a cada costat de la línia 

aèria. El seu allunyament respecte la zona perillosa vindrà determinat per la 

configuració de llocs sota la línia., tenint en compte que una protecció massa 

allunyada pot ser totalment ineficaç. 

 

 
Fig. 6. Distàncies a tenir en compte en la instal·lació d’un resguard de seguretat en zona de pas de 

maquinària. 
 

F. Interposició d’obstacles en l’àrea de treball:  
 

Es podrà limitar la zona d’afectació dels elements d’altura, col·locant obstacles al 

terreny que redueixin llur mobilitat i impedeixi que es pugui envair la zona de prohibició 

de la línia. 

Els obstacles, es dimensionaran d’acord amb les característiques de l’element d’altura 

corresponent, de forma que no puguin ser sobrepassats inadvertidament pel 

conductor del mateix. 

Podran ser parterres, tanques, terraplens, etc. 
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G. Altres 

Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) 

per a realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 

 
Senyalització i informació 
 

A. Senyalització i marcatge 
 

La senyalització, s’efectuarà mitjançant: 

- Cintes o banderoles de color vermell 

- Senyals de perills o indicadors d’alçada màxima 

- Enllumenat de senyalització per a treballs nocturns  

 

Aquesta mesura tindrà d’adoptar-se obligatòriament quant: 

1. El treball es realitzi amb supervisió permanent de l’encarregat de la feina i no 

existeixi cap mesura de prevenció, que eviti el risc de contacte, (treballs 

ocasionals). 

En aquest cas, es delimitarà com a mínim la zona de prohibició de la línia 

2. El treball que es realitzi sense supervisió permanent de l’encarregat de la 

feina i no existeixi cap mesura de prevenció que eviti el risc de contacte, 

(treballs ocasionals o temporals amb elements d’alçada moguts a mà). En 

aquest cas, es delimitarà la zona de seguretat del element sobre el terreny. 

3. La mesura, tindrà un caràcter complementari quant hagin sigut adoptades 

mesures de prevenció que evitin la possibilitat de contacte. En aquest cas 

podran senyalitzar-se si s’estima convenient: 

- La zona de prohibició de la línia 

- Les línies elèctriques aïllades 

- Les tanques, terraplens, resguards, etc. 

- La zona de seguretat de l’element sobre el terreny, quant s’hagin instal·lat 

positius de seguretat. 

- Etc. 

 

També s’hauran de senyalitzar i marcar les interseccions dels accessos amb línies 

elèctriques aèries, en els casos que es transiti-hi regularment per a ells, (moviments 

de terra, neteja i esbossada, àrids, runa, etc.). L’alçada de pas màxim té de ser 

senyalitzada per pannells apropiats fixats a la barrera de protecció. Alhora les 

entrades de pas tenen que senyalitzar-se als dos costats. 
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Fig. 7. Ubicació de la senyalització a barreres de protecció sota línies elèctriques. 

 
 

B. Informació als operaris 

En qualsevol cas s’informarà a totes les persones implicades al treball davant de: 

- Risc existent per la presència de la línia elèctrica. 

- La manera de procedir en cas d’accident, (segons les indicacions de 

continuació). 

 

Aquesta informació s’extremarà a les persones que manipulin els elements d’altura o 

les càrregues que transporten, tenint de conèixer a més, la zona de prohibició de la 

línia i la zona d’afectació de l’element d’altura. 

 

1.3.1.1.2 Línies elèctriques subterrànies 

El R.D. 614/2001 no distingeix entre línies elèctriques aèries i subterrànies, de manera 

què els temes exposats a l’anterior punt és d’aplicació per les línies elèctriques 

subterrànies. 

 

Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències amb línies 

elèctriques subterrànies s’han de seguir les següents normes: 

a) Aconseguir informació de la companyia propietària de la instal·lació, i en cas 

de dubte sol·licitar la presència d’un supervisor de la companyia. 

b) Gestionar la descàrrega de la línia. 

c) En cas de dubte tractar tots els cables subterranis com si estiguessin amb 

tensió. En més d’una ocasió existeixen cables fora d’ús a prop dels que estan 

amb servei que no apareixen als plànols i que condueixen a una identificació 

incorrecta de la zona de risc. 

d) No tocar ni alterar la posició de cap cable. 

e) No deixar cables descoberts després de realitzar cales o buidats. 

f) Utilitzar detectors de camp per fixar el traçat i profunditat dels conductors. 
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g) Senyalitzar el risc existent, indicant la proximitat a la línia en tensió i la seva 

ària de seguretat, i efectuar el manteniment al llarg de l’obra. 

h) Informar a la companyia propietària en el cas que algun cable presenti 

desperfectes i allunyar a tots els treballadors de la zona. 

 

Mesures de prevenció 

Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) 

per a realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 

 

Durant l’excavació de rases, amb proximitat de canalitzacions elèctriques 

subterrànies, es tindran en compte les següents recomanacions en el cas que es 

desconeix amb exactitud el traçat, la profunditat i la protecció existent: 

- L’execució de feines amb retroexcavadora, pot realitzar-se fins a 1 m. De la 

conducció. 

- Amb martell pneumàtic fins a 0,5 m. 

- Amb eines manuals, sense colpejar, però arrossegant els materials fins assolir 

la seva ubicació. 

 

En tots els casos es seguiran les prescripcions de la companyia propietària de la 

instal·lació. 

 

1.3.1.2 Conduccions de gas 

A La Sénia no hi ha cap tipus de xarxa de gas existent. El municipi continua funcionant 

amb gas butà. Per tant no hi haurà cap referència a gas. 

 

1.3.1.3 Conduccions d’aigua potable 

En el cas de tenir que efectuar treballs sobre conduccions d’aigua tant d’abastament 

com de sanejament, es prendran les mesures que evitin que accidentalment 

perjudiquin aquests tubs i en conseqüència es suprimeixi el servei. 

 

Mesures de prevenció 

- S’identificarà la conducció en el plànols facilitats per la direcció facultativa, i a 

la vegada proporcionats per l’ajuntament i altres organismes relacionats amb la 

mateixa, a fi de conèixer exactament el traçat i la profunditat de la conducció. 

Es disposarà en un lloc visible el telèfon de contacte d’aquests organismes. 
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- Un cop localitzat el tub es procedirà a senyalitzar el seu traçat.Es aconsellable 

no realitzar excavacions amb maquinària a distàncies inferiors als 0,50 m del 

tub en servei. Per sota d’aquesta distància s’utilitzarà la pala manual. 

 

- Un cop descobert el tub, en el cas que la profunditat de l’excavació sigui 

superior a la posició de la conducció s’apuntalarà a fi de que no trenqui per 

flexió, i es protegirà convenientment per a que no resulti malmesa per la 

màquina, eines, etc. 

- S’instal·laran sistemes d’il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc. 

quant el cas o requereixi. 

- No s’ha de permetre que es manipulin o utilitzin els aparells, vàlvules o 

instruments de la instal·lació de servei. 

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de qualsevol classe. 

- Als llocs on existeixi el risc de caiguda d’objectes o materials es senyalitzarà 

aquest risc. 

- No s’ha de permetre utilitzar tubs, vàlvules, etc. com a punt de suport per a 

suspendre o aixecar càrregues. 

 

1.3.1.4 Línies telefòniques 

La xarxa telefónica actual és aèria en una part de l’àmbit de la urbanització, pel que 

s’ha d’adoptar el mateix sistema anterior, consistent amb  mantindre el servei actual 

durant tota l’obra en tots els possibles punts on es pugui mantindre els pals de 

sustentament de la xarxa; en els restants s’adoptarà la col·locació de pals provisionals 

fora de la zones de treball. 

 

1.3.1.5 Aigua residual. 

La nova xarxa d’aigües residuals es depurarà dins del propi sector amb depuradores 

compactes i un cop depurades les aigües es conduïran al riu Glorieta amb canalització 

soterrada en els punts indicats en plànols i segons la Direcció Facultativa. 

 

1.3.1.6  Tràfic rodat i de transeünts. 

Serà necessari tindre una especial cura en la senyalització provisional en tot el àmbit 

de la urbanització durant tota la durada de l’obra. Caldrà una senyalització constat i un 

recorregut segur per a pas de vianants i vehicles. Delimitat amb un tancament i cinta 

senyalitzadora, i les respectives proteccions pertinents en tots els punts crítics, com 

poden ser: plataformes, peanyes i xapes d’ acer per a pas de vehicles en el cas de 

creuament de rases, senyalitzacions lluminoses en tots els punts crítics, etc... 
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1.3.1.7  Construccions col·lindants 

En el cas de tenir que efectuar excavacions pròximes a construccions, s’ha de 

preveure la afectació, ja sigui per vibracions de la màquina de l’obra com per la 

proximitat dels fonaments a la zona de treball. En el cas que siguin construccions 

antigues el risc de despreniment parcial o total és major, pel que s’hauran prendre 

mesures de prevenció estrictes. 

 

Normalment es manca d’informació i es tenen de realitzar cales per a valorar la 

profunditat dels fonaments i la seva ubicació. Posteriorment s’ha de decidir els 

estintolaments i  apeats necessaris, així com a col·locar testimonis i fites topogràfiques 

per efectuar un seguiment de les zones afectades i poder prendre mesures abans que 

sigui massa tard.  

 

1.3.1.8 Interferències amb la circulació 

De vegades les obres civils tenen una gran interferència amb la circulació existent de 

carreteres i carrers, de manera que es poden produir situacions de risc pels 

treballadors de l’obra així com per a tercers que circulen per les mateixes. 

 

Mesures de prevenció 

- Abans d’actuar sobre una calçada en servei, s’haurà de presentar a la direcció 

d’obra plànols com els desviaments proposats i la senyalització a col·locar 

d’acord a la Norma de Carreteres 8.3 I.C. o a les normes municipals. A la 

vegada la direcció d’obra tindrà de comunicar a l’administració responsable de 

la via en servei els desviaments de tràfic proposats, així com la senyalització a 

col·locar. 

- Una vegada aprovat el desviament, es procedirà a senyalitzar, balisar o 

col·locar els elements de defensa necessaris a la via de servei, abans de 

començar l’actuació, y es deixaran les senyals convenientment tapades per 

evitar confusions. 

- S’haurà de disposar de senyalistes formats per a realitzar el desviaments de 

tràfic. En cas d’efectuar talls alternatius, la duració dels mateixos s’efectuarà 

d’acord a la Norma de Carreteres 8.3 I.C. 

- S’haurà de realitzar el manteniment de la calçada que quedi en servei, 

incloent-hi les senyals, estaques, balises, cons, etc. 

- En cas que existeixin interferències amb sortides de poblacions, gasolineres, 

restaurants, vies de servei, etc. s’haurà de realitzar els seus desviaments per a 

no interferir amb l’obra, amb el cas que no sigui possible s’haurà de senyalitzar 
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i balisar d’acord amb la norma. Així com s’hauran de senyalitzar les noves 

sortides de poblacions i gasolineres adequadament per evitar confusions als 

usuaris. 

- S’haurà de comprovar que no existeixin senyalitzacions contradictòries o no 

coincidents amb la provisional. 

 

1.3.1.9  Delimitació i senyalització 

És imprescindible delimitar l’obra edificatòria que es va a iniciar del entorn en el que 

es va ha construir. Per això, es col·locarà una tanca en el perímetre de 2 metres 

d’alçada, que aïllarà l’entrada a l’obra. Aquesta tanca podrà realitzar-se mitjançant 

tanques de simple torsió sobre peus de formigó, que normalment s’instal·lan a l’inici 

del procés d’execució i posteriorment, es realitzarà un tancament d’obra més resistent, 

mitjançant una estructura auxiliar metàl·lica amb recobriment de pladur amb un acabat 

de pintura o un tancament de paret de fàbrica de maons ceràmics amb un arrebossat 

exterior. 

 

Aquesta tanca disposarà de portes d’entrada i sortida de vehicles independents de 

l’entrada i sortida del personal de l’obra. La porta d’entrada i sortida de vehicles tenen 

de disposar de senyals de STOP per a la  incorporació de vehicles d’obra a vial. 

 

En un lloc visible i a l’entrada de l’obra, es col·locaran les senyals reglamentàries de 

Prohibició de pas a tota persona aliena a l’obra, d’us obligatòri de casc de seguretat, 

de caiuguda d’objectes, de moviment de maquinària, així com qualsevol altre 

senyalització que, en el seu moment, es pugui considerar necessària pels riscs que es 

produeixin a l’interior d’obra. Això vindrà donat pel procés d’execució. És important 

que es disposi de la senyalització clara i concreta actualitzant-se progresivament, i no 

“emborraxar” mitjançant l’instal”lació d’una gran quantitat de cartells a l’entrada de 

l’obra, la comunicació dels riscs i mesures preventives que pretenem transemetre al 

personal que accedeix. 

 

També és important poder instal·lar en un lloc visible al constat de la porta o caseta de 

la Direcció d’Obra, una vitrina amb informació general de l’obra, on es pugui penjar: 

l’Avis Prèvi, d’Obertura  de centre de treball, el Calendari Laboral de l’any, La 

documentació també es pot mantenir actualitzada, sobre tot en quant a l’Avis Prèvi 

respecte al Llistat de Contractistes o als Telèfons d’Emergència 
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1.3.2  RISCS ESPECÍFICS DELS TREBALLS DE MANTENIMENT POSTERIORS AL 

PROJECTE EXECUTAT 

Es farà entrega d’una còpia del pla de Seguretat i salut al Promotor al finalitzar l’obra 

per a què es tinguin en compte els riscs en treballs posteriors. 

 

1.4 ANÀLISI DE RISCOS 

1.4.1  MUNTATGE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONALS  

S’agafa una derivació de la línia de la companyia més pròxima actualment en servei 

connectant-la a un quadre principal en obra, el qual subministrarà mitjançant una línia 

i/o línies repartidores als quadres secundaris de distribució situats a cada planta per 

donar servei a les diferents activitats que es realitzin a l’obra. Les línies d’utilització 

enllacen els quadres de distribució amb els diferents receptors. 

  

Anàlisi dels riscs 

Els riscs que poden produir-se amb la instal·lació elèctrica provisional són els 

següents: 

1. Contacte elèctric directe. 

2. Contacte elèctric indirecte. 

3. Cremades. 

4. Incendis. 

 

Mesures preventives a adoptar: 

- Quadres elèctrics 

Seran de doble aïllament, classe II. Tindran un grau de protecció I.P.5.5. senyalitzats 

convenientment amb el distintiu de risc elèctric (triangular amb el pictograma (icona) 

negre sobre fons groc). 

Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l’armari tindran que tenir prensaestopes 

per mantenir la estanca del quadre elèctric. 

Els quadres només s’han d’obrir amb eines especials i les tapes d’accés als 

dispositius de protecció tenen d’estar estancs i romandre tancats. 

En cap cas es podrà fer el pont als dispositius de protecció, ni efectuar perforacions o 

forats pel pas de cables que anul·lin l’efecte de doble aïllament del quadre elèctric. 

 

- Presa de corrent 
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Tant les bases d’endoll com les connectors seran les idònies pel treball a la 

intempèrie, sota condicions d’humitat i pols. Les bases tindran d’incorporar un 

dispositiu que cobreixi les parts actives quant es separi el connector.   

 

S’han de vigilar la no connexió de varis receptors a una mateixa presa de corrent 

encara que aquests no superin la intensitat nominal de dita presa. La parella mascle-

femella d’una presa de corrent tindrà de ser del mateix tipus. 

 

- Presa de corrent 

Els conductors utilitzats seran del tipus mànega flexible, amb tensió nominal de 100 V. 

No s’han de realitzar enllaços amb les línies repartidores y, amb el supòsit de 

necessitar perllongar, s’haurà de disposar d’una presa de corrent intermèdia, de 

manera que el grau de protecció del conjunt no variï. 

Aquests conductors portaran incorporada una altre línia de protecció què és el cable 

de color verd-groc. 

 

- Línies d’utilització  

El que s’ha indicat al paràgraf anterior és vàlid pel present. Els cables que 

subministren corrent a les màquines de la classe I (necessitat de presa de terra) 

requereixen el conductor de protecció, no sent així per les de la classe II (doble 

aïllament) ni classe III (tensions de seguretat). 

 
 

Esquema del provisional elèctric d’obres. 
 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
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Zona B. Risc principal contacte directe. 
 

1. Armari de distribució general, fabricat amb material aïllant. 
2. Línia subterrània. 
3. Muntants. 
4. Presa de terra. 
5. Aïllament reforçat  
6. Aïllament reforçat 
7. Maneta de tall general, exterior 
8. Armari interior a l’edifici (petita potència) 
9. Armari interior a l’edifici (gran potència) 
10. Connexió terres de protecció amb espera per l’edifici definitiu. 
11. Anell al fons de l’excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cable. 
13. Circuit de posta terra. 

 
a) Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja 

sensibilitat retardat per alimentar les diferents màquines de potència exteriors a 
l’edifici. 

b) Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retardat per alimentar els diferents muntant. 

 
Receptors: 
 

- Enllumenat: 
Tots els punts situats a llocs accessibles es consideren de la classe I 01 i 
tindran d’estar protegits a l’entrada per un interruptor diferencial amb 
sensibilitat de 20 mA. Les bombetes estaran protegides per pantalles 
protectores. Amb el cas d’ambients humits s’utilitzaran làmpades portàtils de 
seguretat estanques a l’aigua i la pols  (per tensions d’alimentació superior a 
50 V. i que siguin de la classe I 01. 

 

1.4.2 CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS  

 
En aquest apartat s’analitzaran els elements que intervenen o que haurien d’intervenir 

amb l’operació de càrrega i descàrrega dels materials d’obra: 

1. Eslingat de la càrrega. 

2. Elevació, transport i descens. 

3. Descàrrega. 

 

Anàlisi de riscs  

1. Atrapament de mans l’eslingat. 

2. Caiguda de la càrrega en elevació per un eslingat incorrecte o trencament dels 

elements de subjecció. 

3. Caiguda d’alçada durant la recepció de la càrrega. 

 

Mesures preventives a adoptar 

Tots els cables, gafes, etc. d’acer tenen de complir la normativa de seguretat 

específica amb quant a les seves característiques mecàniques. 
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Amb es cadenes, cables i accessoris tindran que dur identificat: 

- Nom i direcció del fabricant o representant legalment establert. 

- Càrrega màxima d’utilització 

 

Les cadenes i cables tindran marcat, a més: 

1. La identificació de la certificació. 

2. Dimensions nominals. 

3. Material. 

4. Fabricant. 

5. Tractaments metal·lúrgics especials. 

6. Normes de prova. 

 
Els accessoris d’elevació (brides, ganxos, anelles, argolles, grilles,...) portaran la 

marca CE i la càrrega màxima que suporten. 

S’han de revisar diàriament les subjeccions, les eslingues i accessoris d’elevació 

(grilles, ganxos, anells, argolles,...), substituint-se immediatament per altres nous de 

les mateixes característiques si s’observa qualsevol defecte. 

També s’han de tenir en compte que les arestes vives de la càrrega, disminueixen la 

resistència i al mateix temps poden originar trencaments, pel què és imprescindible 

l’ús de cantoneres. Tots els ganxos tindran de portar passadors de seguretat i tenen 

de posar-se al seu lloc corresponent. 

El treball de subjecció tindrà de fer-se amb guants apropiats i amb el calçat homologat 

(puntera i plantilla de seguretat). L’angle d’amarratge de les subjeccions o cadenes 

serà com a màxim de 90 graus. No s’han d’utilitzar cables que presentin 10 fils 

trencats a una longitud de 10 cops el diàmetre, ni els que presenten punts de 

picadures o oxidació avançada. 

Els elements auxiliars d’elevació s’emmagatzemaran sempre a llocs secs i ben 

ventilats, sobre pales de fusta i mantenint una temperatura entre 0º i 60º. La neteja 

d’aquests elements es realitzarà sense utilitzar productes químics agressius, sinó 

ficant grassa neutra.  

S’utilitzaran guants de protecció contra els riscs mecànics durant la manipulació de 

cables i cadenes. 

Durant el transcurs de l’obra es faran servir els següents elements relacionats amb la 

càrrega-descàrrega, dels elements descrivint les mesures preventives a tenir en 

compte: 

 

1. Eslinga de poliester (nylon)  
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No es tenen d’utilitzar mai eslingues amb CMU sense identificar ni utilitzar mai 

eslingues fetes malbé o amb reparacions realitzades pels propis operaris. 

 

Sempre l’operari tindrà de verificar l’estat de les eslingues abans de les seves 

utilitzacions, evitant realitzar nusos a les eslingues amb la seva col·locació. No s’han 

d’utilitzar les eslingues sobre angles vius sense protecció per evitar rascades o talls 

que produeixin el trencament de les fibres d’aquestes. A més, s’han d’utilitzar ganxos 

ben rodons. 

 

Quant s’elevi la càrrega amb més d’una eslinga, s’ha de recordar què el pes total té 

d’estar repartit per igual per evitar que el centre de gravetat de la càrrega es desplaci i 

produeixi un tom de la càrrega. Evidentment s’ha de prohibir arrossegar mercaderies 

sobre la esllinga, donat que poden seccionar o fracturar les fibres. 

 

També s’ha de vigilar el no utilitzar les eslingues per sobre de 100 ºC ni per sota de -

40ºC, donat que les seves característiques mecàniques varien substancialment. 

 

2. Cubilot   

La elecció del cubilot a utilitzar en obra s’haurà d’adaptar a la càrrega màxima que 

pugui elevar la grua, ja sigui del tipus mòbil o torre. S’ha de revisar periòdicament la 

zona d’ancoratge del cubilot així com la boca de sortida del formigó, de tal manera que 

es garanteixi estanc durant el transport, per evitar el despreniment del contingut de 

ciments pel camí de distribució del cubilot. 

 

3. Forqueta portapalets   

La forqueta portapalets de grua no s’utilitza pel transport de materials  solts o 

simplement recolzats. La seva funció és la de transportar càrrega preparada i 

col·locada en palets sobre la plataforma. Els materials paletitzats tenen d’anar 

convenientment envasats mitjançant flemes o empaquetat plàstic per evitar tombs del 

material transportat que pugui caure mentre que es transporta la càrrega elevada. 

 

Les forquetes palets seran adequades al tipus de material que s’ha de transportar. 

 

Abans de les operacions d’elevació o descàrrega es tindrà l’àrea d’aplec de materials 

neta d’elements que molesten la operació de col·locació o extracció de la forqueta 

portapalets. 

 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

22 
 

1.4.3 TREBALLS D’ENDERROC  

Els sistemes utilitzats als enderrocs són manuals i mecànics; els dos es 

complementen. Al primer, el treballador pren part activa amb l’enderroc i el segon, ja 

sigui el primer treballador amb ajuda d’equips de martells compressors o la pala 

carregadora com a responsable de la càrrega dels materials prominents de l’enderroc. 

Al mateix temps, la tracció mitjançant cables mitjançant cables metàl·lics i el tall tèrmic 

per a elements metàl·lics configuren els sistemes utilitzats. 

 

Amb estructures de formigó armat, els mètodes que s’estan utilitzant són els de tall 

hidràulic a través d’una pinça de tall que disposa una màquina giratòria o la voladura 

controlada mitjançant la instal·lació de càrregues explosives als pilars que a través del 

control dels temps de detonació, fan que l’edifici caigui cap el seu interior. Aquest últim 

sistema no s’utilitza a zones urbanes pel risc que suposa les possibles projeccions i la 

pols que genera. 

 

Els enderrocs que anem a comentar consisteixen bàsicament a els que es realitzen en 

edificis entre mitgeres o cantoners, a edificis antics amb sistemes estructurals 

isostàtics, amb bigues i parets de càrrega. També tenim que considerar com a 

enderroc pels riscs que generen aquelles construccions de la tanca d’obra que 

delimita el perímetre del solar, els fonaments superficials existents als solar o a l’envà 

pluvial dels edificis mitjaners (que en molts casos es composen de plaques de 

fibrociment amb amiant). 

 

Anàlisis de risc 

a) Caiguda a diferent nivell. 

b) Caiguda al mateix nivell. 

c) Caigudes de materials. 

d) Despreniments prematurs. 

e) Contactes elèctrics. 

f) Punxades. 

g) Inhalació e ingestió de fibres d’amiant. 

h) Biològic per contacte amb animals o insectes. 

 

Mesures preventives a adoptar: 

Equips de protecció personal (EPI’s) 

  

- Serà obligatori l’ús del casc, botes de seguretat i guants. 
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- Als treballs en que es generin projeccions de partícules i altres, els operaris 

tindran que utilitzar ulleres de protecció. 

- Durant la realització de treballs que generin un soroll superior a 80 dBA, s’han 

d’utilitzar protectors auditius. 

- En el cas de realització de treballs amb risc de caiguda d’alçada, i en el que no 

sigui possible la utilització de proteccions col·lectives, els operaris utilitzaran 

cinturons de seguretat ancorats a punts fixes. Al existir risc de que el 

treballador quedi suspès, el cinturó que haurien d’utilitzar els treballadors seria 

de classe C (tipus arnés). Tot i això, la pràctica més comú és que els citats 

treballadors utilitzin cinturons de subjecció (classe A), donat que les corretges 

de l’arnés limiten l’ús de la malla o la massa, a més de produir fregaments a la 

zona dorsal i espatlles. 

- Sempre hem de tenir en compte que quant les condicions de treballs exigeixin 

altres elements de protecció, s’hauran de dotar d’aquests als treballadors. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’establirà un pla de demolició, incloent-hi un ordre en 

l’execució de les diferents fases de la mateixa, reforços o estintolaments necessaris, 

tant a la pròpia obra, com a àries circumdants o patis interiors. 

 

Abans de l’inici dels treballs s’hauran de resoldre les possibles interferències de 

canalitzacions de servei amb l’enderroc executar, ja sigui d’aigua, elèctrica, gas, 

telefonia o enllumenat públic. Abans de començar els treballs d’enderroc es 

comprovarà in situ la posta fora de servei de dites instal·lacions. 

 

Sempre que s’hagi de treballar a diferents nivells s’adoptaran les precaucions 

necessàries per la protecció dels treballadors amb activitats a nivells inferiors, ja sigui 

a través d’instal·lar taulons cobrint els forats o senyalitzant mitjançant cartells i cintes 

balisadores les zones restringides on no es tingui de treballar o accedir. 

 

Tenim de vigilar que quant es treballi sobre un mur que només tingui plataforma per a 

trepitjar a una cara i l’alçada sigui superior a 10 metres, s’instal·li a l’altre cara del mur 

una bastida per evitar la caiguda dels treballadors. Quant es tracti d’un mur aïllat 

sense cap plataforma de treball en les dues cares i, d’alçada superior a 6 metres, la 

bastida s’ha de disposar als dos costats. 

 

Quant s’iniciï l’enderroc d’un element, ja sigui un mur de càrrega, pilar o qualsevol 

altre element constructiu, amb pèrdua progressiva de la seva estabilitat, s’ha de 
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completar el seu enderroc durant la jornada, o be, acotar les zones que puguin estar 

afectades pel seu enderroc o bolcada imprevista per la pèrdua de la seva auto-

estabilitat. 

 

També és necessari regar els elements a enderrocar i la runa , sempre i quant puguin 

produir una quantitat de pols que resulti insaludable o perillosa, tant pels treballadors 

com pels edificis colindants. 

 

1.4.4 MOVIMENT DE TERRES 

 

1.4.4.1. Excavacions a cel obert (desmunt). 

 

 Aquest tipus d’excavacions serà d’aplicació per a la realització de 

l’esbrossament d’alguna zona de l’ obra, per l’ excavació de la caixa i en la 

col·locació de la senyalització tant provisional com definitiva.                                   

 

Riscs d’accident 

 

- Atropellaments, col·lisions, tombs i falses maniobres de la 

maquinària per moviments de terres. 

- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions 

meteorològiques adverses (baixes temperatures, forts vents, pluges, etc.). 

- Problemes de circulació interna (enfangaments) degut al mal 

estat de les pistes d’ accés o  circulació. 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Interferències amb conduccions soterrades. 

- Els derivats dels treballs realitzats en presència de rases (pas 

de finques dedicades a pastures, etc.). 

- Els riscs a tercers, derivats de la intromissió  descontrolada 

dels mateixos en l’obra, durant les  hores dedicades a producció o a 

descans. 

 

Normes o mesures preventives 

- Han de prohibir-se treballs en la proximitat de pals elèctrics, 

de telègraf, etc.,  l’estabilitat dels quals no quedi garantida abans de l’inici 

de les tasques. 
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- S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels dels 

quals hagin quedat al descobert reduïnt l’estabilitat pròpia i del secció 

efectuat del terreny. 

- Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides 

pel Capatàs o persona autoritzada. 

- Es recomena evitar els fangals sempre que sigui possible, en 

prevenció d’accidents. 

- Ha d’acotar-se l’entorn i prohibir treballar o romandre 

observant dintre del radi d’acció d’una màquina pel moviment de terres. 

- S´empraran limitadors de retrocés en la descàrrega dels 

camions. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions 

de omplert i compactació, seran dotats de botzina automatica de marxa 

enrera. 

- Es senyalitzarà la zona de treball. 

  

Peces de protecció personal 

 

- Roba de treball. 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat  impermeables. 

-             Vestits impermeables per ambients emplujats. 

- Caretes antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Caretes filtrants. 

- Cinturó antivibratori. 

- Guants de cuir. 

 

1.4.4.2 Excavació de rases, pous o de trinxeres. 

 Es realizaran en la formació de xarxes de serveis, així com en el cas d’alguns 

serveis afectats. 

 

Riscs d’accident 

- Desprendiments de terres. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a l’interior de la rasa. 

- Atrapament de persones mitjançant maquinària. 

- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
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- Inundació. 

- Cops per objectes. 

- Caigudes d’ objectes. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- El personal que ha de treballar en aquesta obra, en l’interior de les rases, 

coneixerà els riscos als quals pot estar sotmés. 

- L’ accés i sortida d’ una rasa s’efectuarà mitjançant  una escala sòlida, 

ancorada en el marge superior de la rasa i estarà recolçada sobre una 

base a la superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala 

sobrepassarà en 1 m el  marge de la rasa. 

- Queden prohibits els arreplecs (terres, materials, etc.) a una distància 

inferior als 4 m del marge d’ una rasa. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior  als 2 m se 

senyalitzaran els marges de coronació mitjançant una cinta d’abalissament 

situada a una distància mínima de 2 m del marge. 

- S’efectuarà el bombament  immediat de les aigües que floregen o cauen 

en l’interior de les rases per evitar que s’ alteri l’estabilitat dels talusos. 

- S’ instal·laran proteccions pels vehicles. 

 

Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma. 

- Robes de treball. 

- Vestits per ambients humits o emplujats. 

 

1.4.4.3 Reomplerts de terres o roques. 

 

Riscs d’accident 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

- Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les 

maniobres. 

- Atropellament de persones. 
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- Tombs de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

- Accidents per conducció en ambients polsosos de poca visibilitat.  

- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats sobre fangueres. 

- Vibracions sobre les persones. 

- Soroll ambiental. 

   

 

 

Normes o mesures preventives tipus 

- Tot el personal que utilitzi els camions, dumper, (piconadores, o 

compactadores), serà especialista en la utilització d’ aquests vehicles, 

estant en possesió de la documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 

d’accionament pneumàtic, quedant reflexades les revisions en el llibre de 

manteniment. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 

admesa, que portaran sempre escrita de forma llegible i que cumplirà amb 

la reglamentació d’aquests transports. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament 

la "Tara" i la "Càrrega màxima". 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 

número superior als seients existents en l’ interior. 

- Es regaran periòdicamente els pilons, les càrregues i caixes de camió, per 

evitar les polvaredes.  

- Es senyalitzaran els accesos i recorreguts dels vehicles en l’ interior de l’ 

obra per evitar les interferències. 

- Totes les maniobres d´abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs 

o Persona Autoritzada i es faran servir limitadors de retrocés. 

- Es prohibeix l’estada de persones en un radi no inferior als 5 m en torn a 

les compactadores i piconadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i 

compactació, seran dotats de botzina automatica de marxa enrera. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals 

normalitzades de "perill indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP". 

- -Els vehicles de compactació i piconat aniran provistos de cabina de 

seguretat de protecció en cas de bolcar. 

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de pòlissa d’assegurança amb 

responsabilitat civil il·limitada. 
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- S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgadors i senyalització dels riscos 

propis d’aquesta classe de treballs (perill, tombs, atropellaments, col·lisió 

etc.). 

- -Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden 

obligats a utiltizar el casc de seguretat per a abandonar la cabina en 

l´interior de l’obra. 

 

 

Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Guants de cuir. 

- Cinturó antivibratori. 

- Roba de treball. 

 

1.4.4.4 Reomplerts de terres terraplens i pedraplens  

 

Riscs principals 

- Caiguda d’objectes 

- Caiguda a diferent nivell 

- Atropellament de persones 

- Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinària  

- Accidents de circulació 

- Vibracions 

- Atrapaments 

- Caigudes al mateix nivell 

 

Riscs principals 

- Tot el personal que maniobri els camions Dumper, moto anivelladores o 

compactadores, serà especialista amb la manipulació i maniobrabilitat 

d’aquests vehicles.  

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, amb especial els òrgans 

d’accionaments pneumàtic, quedant representades les revisions en un llibre de 

manteniment. 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

29 
 

- Tots els vehicles de transport de material utilitzats especificaran clarament la 

“Tara” i la “Càrrega màxima”. 

- Es prohibeix el transport personal fora de la cabina de conducció.  

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes del camió, per evitar 

que s’aixequin nuvolades de pols. (Especialment si s’ha de conduir per vies 

públiques, carrers i carreteres). 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra 

per evitar les interferències. 

- S’instal·laran al límit dels terraplens d’abocament, postes de contenció i de 

limitació de recorregut pel abocament amb retrocés. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a 

norma general), al voltant de les compactadores i moto anivelladores en 

funcionament (la visibilitat pel maquinista és inferior a la desitjable dins de lo 

assenyalat). 

- Tots els vehicles utilitzats en les operacions de reblert i compactació 

disposaran d’avisador acústic automàtic de marxa enrere. 

- Es senyalitzaran els accessos de la via pública, mitjançant les senyals 

normalitzades de “perill sortida de camions” i “STOP”. 

- Els vehicles utilitzats estaran equipats d’una pòlissa d’assegurances amb 

responsabilitat civil limitada. 

- S’establiran al llarg de l’obra els retaules de divulgació i senyalització dels riscs 

propis d’aquest tipus de treballs (perill: -bolc-, -atropellament-, -col·lisió-, etc.). 

- En la zona a omplir, el terreny tindrà que tenir una pendent d’acord amb el 

talús natural previst al projecte de construcció. 

- Es sanejaran les zones susceptibles de despreniment. 

- La maniobra de descàrrega estarà sempre dirigida per un senyalista.  

- Es limitarà la presència de persones i vehicles aliens a l’activitat. 

- El personal utilitzarà els EPI corresponents amb la marca CE. 

- S’avaluarà el possible risc de soroll i vibracions i en el seu cas es prendran les 

mesures adequades. 

 

Proteccions 

a) Proteccions col·lectives 

- Baranes guarda cos de seguretat 

- Passarel·les de seguretat 

- Postes de final de recorregut de la maquinària 

- Senyalització del serveis afectats 

- Tancament del perímetre de l’obra 
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b) Equips de protecció individual 

- Botes de PVC impermeables 

- Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada  

- Casc de seguretat 

- Casc protector auditiu 

- Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

- Guants de cuir  

- Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

- Roba de treball (granota o taps de cotó) 

 

1.4.4.5 Terraplens i pedraplens. 

 

Riscs principals 

El derivats del terraplenat: 

- Col·lisions. 

- Atropellaments: 

- Caiguda de materials i objectes. 

- Pols. 

 

Mesures de protecció 

- Son d’aplicació les mesures preventives indicades a l’apartat de terraplens. 

- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 I.C. sobre 

senyalització d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar 

pas alternatiu en cas que la calçada no disposes de l’amplada suficient. 

- Es senyalitzaran o suavitzaran els desnivells entre capes deixats pel següent 

torn de treball. 

- Estarà prohibida la circulació per les voreres de la plataforma, excepte a 

maquinària d’estesa i anivelladores i compactació. 

- Es sanejaran les zones susceptibles a despreniments. 

- Existiran senyals de limitació de velocitat als accessos. 

- L’accés a la zona de treball estarà a condicionada pel tipus de camions de 

subministraments de material granula, en principi banyeres, que no suporten 

pendents elevades (patinatge, efecte tisora, etc.). 

- Es regarà lo abans possible per evitar aixecar pols per la circulació de 

camions. 

- Es donaran instruccions a les persones autoritzades, sobre la obligació de 

creuar únicament per davant de les màquines, mantenint amb respecte a 
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aquestes una distància de seguretat i realitzant-ho sempre a la vista de 

l’operador. 

- El peó d’ajuda de la motoanivelladora, sempre romandrà a la visual de 

l’operador. 

- Es revisaran els avisadors acústics i lluminosos de la màquina i dels camions 

de subministrament per evitar atropellaments. 

- Tots els riscs seran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

- La maniobra de descàrrega estarà dirigida per senyalitstes. 

- Els camions circularan sense el bolquet aixecat. 

- El personal tindrà d’utilitzar els EPI corresponents amb la marca CE. 

- Els senyalistes portaran armilla reflectant i paleta de senyalització. 

- Al controlador se li assignarà un punt d’observació segur i visible. 

- Es prohibeix el transport de persones en vehicles. 

 

Proteccions 

a) Proteccions col·lectives 

- Balisament de les zones de treball. 

- Senyalització, balisament i defensa per a vies en servei. 

- Senyalistes. 

- Rec dels camins d’accés i del material estès. 

 

b) Proteccions individuals 

- Casc de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Armilla reflectant per a senyalista. 

- Senyalització de STOP o ABANS per senyalistes. 

 

1.4.5 MURS DE CONTENCIÓ 

 

Anàlisi dels riscs: 

Treballs amb encofrat: 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de materials. 

- Cops per objectes i eines. 

- Projecció de fragments o partícules 
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- Talls en la manipulació de pannells, xapes i apuntalaments. 

- Atrapaments per manipulació de pannells i xapes. 

- Sobre esforços. 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

- Cops i atrapaments amb màquines o elements mòbils d’aquestes. 

 

Treballs amb ferralla: 

- Caigudes d’alçada. 

- Talls i ferides a les mans i els peus durant la manipulació d’armats o rodons. 

- Aplastament en les operacions de descàrrega de paquets de ferralla. 

- Sobre esforços. 

 

Treballs amb el formigó: 

- Caigudes d’alçada. 

- Caigudes de persones i/o objectes a nivell. 

- Contactes amb formigó (dermatitis). 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

- Cops amb la maquinària 

 

Mesures preventives a adoptar: 

 

Equips de protecció personal 

Serà obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P (amb puntera i 

plantilla).  

El personal tingui de formigonar utilitzarà ulleres, guants i botes de goma de seguretat 

S1P. 

El personal que manipuli el ferro per les armadures es protegirà amb guants antitall 

(amb revestiment de nitrilo). 

En tots els treballs d’alçada en els que no es disposi de cap tipus de protecció 

col·lectiva: baranes de protecció (guardacos) etc,. s’utilitzarà el cinturó de seguretat 

tipus “arnés”, pel qual es tindran de preveure punts fixos d’ancoratge (argolles, cables 

retràctils tipus Blockfort, etc.). 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

dels mateixos als operaris. 

 

Proteccions col·lectives: 

Les zones de treball es mantindran sempre netes i oredenades. 
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Els encofrats de murs es realitzaran mitjançant sistemes d’encofrat que permetin la 

instal·lació de mènsules de treball amb les seves plataformes modulars, així com 

baranes superiors a 90 cm., amb barra intermèdia i barra inferior (roda peu). Això és 

recomanable inclòs per murs que tinguin entre 1,5 i 2,00 m. d’alçada. 

 

Durant els treballs d’armat dels murs s’utilitzaran com a plataformes de treball, 

bastides modulars amb les seves proteccions en el seu perímetre amb baranes 

superiors a 90 cm., amb barra intermèdia i barra interior (roda peu). 

 

S’ha de preveure de la instal·lació de mesures de protecció suplementàries quant 

s’hagi d’armar la capa del trasdós del mur, al quedar aquesta el més allunyada de la 

nostra plataforma de treball, ja sigui a través de la instal·lació de mènsules a la 

bastida, baranes o cinturons de subjecció (classe A). 

 

Normes d’actuació durant els treballs: 

Els materials retirats de les traves, reforços o dels ancoratges es trauran fora de les 

zones de treball i de circulació. Les puntes de les fustes es retiraran o es doblaran. 

 

Abans d’iniciar l’abocament del formigó, es revisarà la seguretat de les traves per la 

contenció de les terres dels talussos. 

 

Quant els operaris es disposin a instal·lar les grapes o espasins i altres elements de 

l’encofrat de pannell, al situar-se a l’alçada necessària des de l’escala de mà, 

s’enganxaran al cinturó de arnés a un punt fort de l’encofrat. 

 

Abans d’iniciar l’abocat del formigó, es revisarà l’estat de seguretat de l’encofrat. 

 

Abans d’iniciar l’abocat del formigó, s’haurà acomodat una plataforma de treball, a la 

coronació del mur, per efectuar el treballs d’abocat i de vibrat. Aquesta plataforma 

tindrà la longitud del mur, una amplada mínima de 60 cm. subjectada per tornapunts 

sobre l’encofrat, amb barana de protecció de 90 cm., barra intermèdia i barra inferior 

(rodapeu) i amb un accés mitjançant escala de mà reglamentària.  

 

Com a norma general, s’establirà una distància mínima de 2 m. per l’aproximació  dels 

vehicles que s’hagin d’aproximar als talussos , col·locant postes de final de recorregut. 
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L’abocat del formigó a l’interior de l’encofrat es farà repartint uniformement en tota la 

longitud, per tandes regulars, evitant sobrecàrregues puntuals que afecten l’encofrat 

als tornapuntes. 

 

El desencofrat de l’extradós del mur es realitzarà, el més ràpid possible, per evitar 

alteracions de les traves o l’estabilitat dels talussos naturals. D’igual manera 

s’utilitzaran escales de mà per accedir a les zones de desmuntatge dels pannells o 

instal·lació de les grapes d’elevació. 

 

1.4.5.1 Murs d’escullera 

Riscs principals: 

- Atrapaments 

- Bolcat de màquina 

- Llisament i rodat d’escullera o terres 

 

Mesures preventives 

- L’escullera es transportarà amb camions amb caixa preparada per a tal efecte 

- No es carregarà escullera que pugui bloquejar el pas pel portó de la caixa per 

perill de bolcat. 

- Els camions no arrencaran amb la caixa aixecada 

- El bloqueig de l’escullera es realitzarà amb presència d’un senyalista, deixant 

espai per a què l’operador de la màquina pugui seleccionar la pedra. 

- La giratòria encarregada de col·locar l’escullera tindrà les dimensions 

adequades a les dimensions de l’escullera a col·locar per evitar mala tracció de 

la pedra o perills de bolcat. 

- No hi haurà presència d’operaris a la zona de gir del braç de la màquina ni sota 

la zona de col·locació del mur d’escullera. 

- Si l’alçada de desmunt fos elevada pot es pot preveure la realització de 

bancades. 

- La col·locació d’escullera es realitzarà lo abans possible després d’haver 

realitzat el desmunt. 

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 

Proteccions: 

a) Proteccions col·lectives: 
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- Cinta de balisament a les zones baixes del desmunt en les que no es vagi a 

treballar durant la jornada (a distància suficient en funció de l’alçada de 

desmunt e inclinació d’aquest) 

- Balisament amb cinta de les zones de pas dels camions 

- Protecció amb escullera o tanca tipus New-Jersey mòbil als desnivells de més 

de 2 m d’alçada. 

 

b) Proteccions individuals  

- Casc de seguretat  

- Botes de seguretat  

- Armilla refractant pel senyalista 

 

1.4.5.2  Murs de formigó armat 

Riscs principals: 

- Enderroc de coronació de l’excavació 

- Caiguda a diferent nivell  

- Caiguda al mateix nivell 

- Cops i talls a les mans 

- Punxades, durant el desencofrat  

- Caiguda de materials 

- Desestabilització d’encofrats 

- Electrocucions 

 

Mesures preventives: 

- El moviment de terres es realitzarà amb un talús adequat al tipus de terres i es 

deixarà espai suficient per a treballar, es comprovaran els talussos 

periòdicament. 

- El ferro i els encofrats s’aplegaran amb fustes de separació, amb alçades 

correctes. Quant la grua aixequi materials no es romandrà sota la zona 

d’influència de càrregues. 

- No es sobrecarregaran les caps d’excavacions amb aplecs. 

- La ferralla es realitzarà des de bastides tubulars complertes, amb plaques de 

recolzament o tiges d’anivellació a la base, amb totes les creus, plataformes de 

treball majors de 60 cm. i baranes en tot el perímetre de la plataforma per 

alçades majors de 2 m. 
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- Es balisaran els fonaments en cas que siguin profunds (superiors a 2 m.) o 

pugui haver aigua a elles. Es comprovarà que els encofrats hagin quedat els 

suficient arriostrat per a que la pressió del formigó no els obri. 

- Es col·locaran els diwidags a l’alçada adequada per evitar ensopegades. 

- El formigó es realitzarà des de plataformes de treball de 60 cm. protegides per 

baranes de 1.0 m formades per passamans, tauló intermedi i tauló inferior. 

- L’accés a les plataformes es farà mitjançant escales de mà o ram d’escala i 

replà. No es permetrà escalar pels encofrats. 

- Es preveurà recollida i sortida per a les aigües en cas pluja en l’excavació. 

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 

Proteccions: 

a) Proteccions col·lectives 

- Balisament de la coronació d’excavació  

- Baranes al perímetre i escales d’accés a plataformes de treball 

- Escales d’accés a l’excavació 

 

b) Riscs 

- Enderrocs d’altres tipologies de murs 

- Trencament de cables  

- Despreniment de l’excavació 

- Caiguda d’alçada  

- Caiguda de materials i eines durant la manipulació 

- Caiguda de càrregues en ascensió 

- Trepitjades sobre objectes punxant  

- Talls, cops i projeccions durant la manipulació d’eines, materials i equips. 

- Atropellaments i/o atrapaments amb maquinària mòbil o elements mecànics en 

moviment. 

- Projeccions i esquitxades de formigó durant el formigonat i vibrat. 

- Vibracions per l’ús d’equips de vibrat. 

 

1.4.6 TREBALLS RAM DE PALETA 

 

Així doncs, i donat que el tipus de feina es similar a nivell de riscs, també tenim de 

contemplar aquestes mesures a nivell de treballs de ram de paleta pels tancaments de 
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parets d’obra de fàbrica de maó en tancaments de patis interiors, forats d’ascensor i 

escales. 

 

Anàlisi de riscs 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Contactes elèctrics  

- Cops amb la maquinària  

- Caiguda de materials 

 

Mesures de protecció a adoptar: 

 

Equips de protecció personal  

Tenim de seguir fent obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P 

(amb puntera i plantilla). 

 

En tots els treballs d’alçada en que no es disposi de baranes o de xarxes de protecció, 

s’ha d’utilitzar un cinturó de seguretat tipus “arnés” o de “retenció”, pel què, s’han 

d’haver deixat previstos punts fix pel seu ancoratge. 

 

Guants de protecció de làtex per a la protecció de les mans davant el contacte amb 

els àlcalis del ciment al manipular morter o màquines de tall via humida. 

 

Guants de cuir per a la protecció de les mans durant el tràfic de maons ceràmics o de 

formigó. 

 

Ulleres de protecció contra projeccions, protecció auditiva (taps d’espuma) i protecció 

de boca i nas FFP1 pel tall via de maons ceràmics. 

 

Pels treballs de l’obra de fàbrica vista, el personal que treballi dins de les bastides 

penjades treballaran amb un cinturó de seguretat classe C (tipus “arnés”) lligat a una 

línia de vida vertical independent mitjançant un dispositiu anticaigudes, que 

assegurarà a l’operari en cas que l’equip de treball es precipiti o l’operari tingui 

d’accedir o sortir del mateix. 

 

Ulleres de protecció contra projeccions i proteccions de nas i boca amb filtre especial 

per a la projecció de l’aïllant tèrmic mitjançant espumes de poliuretà. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció es dotarà 

als treballadors dels mateixos. 

 

Proteccions col·lectives  

Es mantindran les proteccions col·lectives previstes i instal·lades, després del procés 

d’execució de l’estructura, a les zones de treball per evitar el risc de caiguda d’alçada, 

ja siguin xarxes de seguretat instal·lades verticalment o horitzontal en forats i patis, 

així com baranes reglamentàries en forats de forjat, desnivells o escales. 

 

Quant per la realització de treballs, no es possible mantenir les proteccions col·lectives 

de la zona d’actuació, els operaris tenen d’utilitzar un cinturó de seguretat classe C 

(tipus “arnés”) o de subjecció classe A (limitador), units a punts fixos o línies de vida, 

per evitar el risc de caiguda d’alçada, limitant-se a més, l’àrea de treball afectada per 

l’absència d’aquesta protecció col·lectiva, de tal manera que evitem l’accés d’altres 

operaris a dita zona d’especial protecció. 

 

Quant existeix risc de caiguda d’alçada superior a 2 m. des de la plataforma de treball, 

(caiguda de la plataforma a la superfície del forjat, per forats d’escala, per forats de 

façanes, etc.) es col·locaran baranes perimetrals a la bastida amb un zòcal de 15 cm., 

barra intemèdia i barana de 90 cm o xarxes de seguretat situades vertical o 

horitzontalment subjectades a l’estructura de l’edifici. 

 

En cas de que no sigui possible l’utilització de baranes o qualsevol altre tipus de 

protecció col·lectiva (xarxes, etc.) en l’esmenada plataforma, els operaris utilitzaran 

cinturons de seguretat des d’on treballin, ja siguin de calsse C (tipus “arnés”) o classe 

A (limitadors de recorregut) fixats a punts fixes o línies de vida. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

És important que es mantinguin sempre netes i ordenades les zones de treball 

 

No es tenen de començar els treballs fins que s’hagiinh instal·lat les mesures de 

protecció col·lectiva adequades a l’activitat a desenvolupar. 

 

1.4.7 ENCOFRATS  

 

1.4.7.1. Treballs d´encofrat i desencofrat en fusta.  

Riscs d’accident 

- Desprendiments per mal apilament de la fusta. 
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- Cops en les mans durant el clavó. 

- Caiguda dels encofradors al vuit. 

- Tombs dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports)  

durant les maniobres de descàrrega. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Talls en utilitzar les serres de mà. 

- Talls en utilitzar les taules de serra circular. 

- Petjades sobre objectes punxants. 

- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 

- Sobreesforços per postures inadequades. 

- Cops en general per objectes. 

- Dermatosi per contactes amb el ciment. 

- Els derivats del treball en condicions  meteorològiques extremes. 

- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades. 

- Altres. 

   

Normes o mesures preventives 

- Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones d’afectació de 

càrregues durant les operacions d’hissat de taulons, puntals,... 

- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 

- El claus o puntes existents en la fusta feta servir s ‘extendran, o es 

reblaran. 

- Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i 

apilament en un lloc conegut per la seva posterior retirada. 

- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ ungles metàl·liques 

realitzant-se sempre des del costat del que no et pot deseixir-se la fusta, 

és a dir, des del ja desencofrat. 

- Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament 

per la seva  util·lització o el·liminació; en el primer cas, pel seu  transport i 

en el segon pel seu abocament. 

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogueres 

s’efectuaran en l´interior de recipients metàl·lics aillats dels encofrats. 

- Abans de l´abocament del formigó, el Comité de Seguretat i en el seu cas, 

el Vigilant de Seguretat, comprovarà en companyia del tècnic qualificat, la 

bona estabilitat del conjunt. 

- Es prohibeix trepitjar directament sobre els sotapons. S’estendran taulons 

que actuin de "camins segurs" i es circularà subjecte a cables de circulació 

amb el cinturó de seguretat. 
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Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturons de seguretat classe C. 

- Guants de cuir. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Roba de treball. 

- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 

- Vestits per temp emplujat. 

- Altres. 

 

1.4.7.2 Treballs d´encofrat i desencofrat amb planxes metàl·liques.  

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de materials. 

- Cops per objectes i eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Talls en la manipulació de pannells, xapes i apuntalament. 

- Atrapaments per manipulació de pannells i xapes. 

- Sobre esforços. 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

- Cops amb la maquinària i medis auxiliars. 

- Cops i atrapaments amb elements mòbils de màquines. 

 

Mesures preventives a adoptar: 

 

Equips de protecció personal 

Serà obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P (amb puntera i 

plantilla). 

 

El personal encarregat de la posta en obra del formigó utilitzarà ulleres, guants i botes 

de goma S1P (puntera i plantilla). 

 

El personal  que manipuli el ferro per armar es protegiran les mans amb guants antitall 

(de nitrilo). 
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En totes les fines d’alçada en les que es disposin baranes de protecció o qualsevol 

altre tipus de protecció col·lectiva, s’utilitzarà el cinturó de caiguda, classe C (tipus 

“arnés”), pel que s’hauran de preveure punts fixos d’ancoratge o línies de vida. 

 

Sempre tenim de tenir en compte que quant les condicions de treball exigeixin altres 

elements de protecció, s’hauran de preparar d’aquests als ascensors. 

 

Proteccions col·lectives 

Cronològicament senyalarem les mesures de protecció col·lectiva que s’han d’anar 

instal·lant per prevenir els possibles riscs de caiguda a diferent nivell, iniciat des del 

muntatge del sistema d’encofrat fins una que un cop es finalitza l’estructura. 

 

S’ha d’instal·lar el sistema d’encofrat amb tots els elements que el fabricant a 

dissenyat pel seu transport i muntatge, impedint la improvisació o adaptació 

d’elements que no estan dissenyats o pensats per a fer treballar de manera diferent, 

com per exemple l’ús de puntals creuats units amb un tros de caliquenyo o filferro per 

travar un mecanisme; o l’ús de filferro per a la ascensió de pannells d’encofrat. És per 

això que tenim de conèixer el sistema d’encofrat que s’utilitzarà a l’obra per poder 

adaptar les mesures preventives més idònies que permetin treballar amb seguretat. 

 

1. Als talls de pastilles d’encofrat, juntes estructurals o de formigonat on 

existeixi risc de caiguda d’alçada (>2 m.), també es col·locaran baranes 

d’encofrat fixades perimetral a l’estructura de l’encofrat per a la 

protecció dels treballadors que realitzen els treballs de ferralla, encofrat 

i formigonat. 

 

2. Es col·locaran xarxes tipus S de protecció, complementades amb 

barana perimetral, per cobrir tots els forats horitzontals, per impedir la 

caiguda de persones i/o objectes a nivells inferiors. 

 
Xarxes de protecció horitzontal, Tipus S 

Les xarxes homologades tenen que complir la Norma UNE EN-1263.1 (modificació 

d’abril 2002, publicació Gener 2004) per a protecció de caiguda de persones. 

 

Les esmenades xarxes poden ser de polipropilè multifilament d’alta tenacitat o de 

poliamida 6ht, amb matrícules UNE EN 1263-1 S A2 M100 Q 10X10 i UNE EN 1263-1 

S A2 M100 Q 15X10, corresponents a xarxes de dimensions 10x10 i 15x10 metres de 
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superfície cadascuna. Les cordes del perímetre de les xarxes seran corda K de 

poliamida de 30 kN de resistència a la tracció, amb matrícula UNE EN 1263-1 K. 

 

Les cordes de lligat de xarxes seran Corda M de poliamida de 30 Kn de resistència a 

la tracció o Corda Z de poliamida de 15 kN per a us doble, amb matrícula UNE EN 

1263-1 M o UNE EN 1263-1 Z respectivament. 

 

Les cordes d’unió de xarxes seran de corda O de poliamida de 7,5 kN de resistència a 

la tracció amb matrícula UNE EN 1263-1 Q. 

 

Xarxes de protecció de forats interiors 

 

Els forats interiors de les estructures s’hauran de protegir mitjançant xarxes de 

protecció horitzontal, col·locant es desús la utilització de malles electrosoldades 

inclosos al formigó al ser un element que no està concebut com a element o material 

de seguretat i pot causar lesions a un operari que reculli en comparació amb una 

xarxa de seguretat. 

 

S’utilitzaran xarxes homologades que compleixin la Norma UNE EN 1263.1 per a 

protecció de caiguda de persones als forats de forjat. 

 

A les obres es col·locaran xarxes de polipropilè multifilament d’alta tenacitat o de 

poliamida en les dimensions que cada forat requereixi, plegant les xarxes i adaptant-

les al perímetre del mateix. Les cordes del perímetre de les xarxes seran de 

polipropilè d’alta tenacitat ò de poliamida 6ht de 30 kN de resistència a la tracció, amb 

matrícula UNE EN 1263-1 K34, sent aquestes les que s’hagin de lligar a la baga 

tancada de subjecció instal·lades al forjat. 

 

Les cordes d’unió de xarxes seran de poliamida Corda O de poliamida de 7.5 kN de 

resistència a la tracció amb matrícula UNE EN 1263-1 O. 

 

Baranes de protecció guarda cos  

Les baranes de protecció del perímetre es col·locaran a tots els forats, a la base 

d’elements verticals metàl·lics concebuts per a tal funció (serjant o balaustres)  i 

taulons de secció suficient, per a tenir la resistència per garantir la retenció de 

persones (150 kg/ml.), situant un a 90 cm. com a mínim una barana superior, una altre 

al mig i una altra a la zona interior com a zòcal. 
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També les baranes de protecció guarda cos de perímetre poden realitzar-se a base de 

xarxes de seguretat Tipus U mitjançant dos tubs metàl·lics units amb xarxa de 

polipropilè o de pliamida, amb suficient resistència per garantir la retenció de 

persones. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 
No començaran els treballs fins que s’hagin instal·lat les mesures de protecció 
col·lectiva. 
 
A mesura que es pugi l’estructura, s’habilitarà una escala metàl·lica tubular per a 
l’accés provisional des de la cota més inferior per facilitar l’accés a les zones de 
treball. Aquestes escales compliran els requisits de disposar pastilles antilliscament i 
no ser superiors a 5 m. de longitud d’un sol tram. S’utilitzaran escales de mà amb una 
amplària mínima de 50 cm., que sobrepassin un metre al seu desembarcà, fixades a 
un punt fort per l’extrem superior i es seu pendent no serà superior a 1:4. 
 
S’ha de prohibir pujar o accedir a través de les costelles dels encofrats per a realitzar 
qualsevol tipus de treball sobre aquests encofrats modular. Per a això s’utilitzaran 
escales de mà que donaran accés a l’operari a les diferents altures del l’encofrat a fi i 
efecte d’instal·lar les peces d’ajustat i unió (diwidags, etc.). 
 
En l’abocament del formigó o en fases de treball on es produeixin càrregues en punts 
de l’estructura en construcció, dites càrregues es distribuiran tenint en compte la 
resistència de l’estructura o el sistema d’encofrat. D’igual manera s’haurà de revisar el 
recolzament, travat i subjecció del sistema d’encofrat prèviament al formigonat, per 
preveure el risc de col·lapse o bolcat de l’esmenat encofrat. 

 
Pels treballs d’elevació i transport dels elements del sistema d’encofrat, s’utilitzaran els 
accessoris dissenyat per a tal funció pel fabricant del sistema, prohibint expressament 
l’ús de qualsevol tipus d’utensili no concebut per a realitzar aquesta funció: filferro, etc. 
 
1.4.8  TREBALLS AMB  ACERS 
 
1.4.8.1. Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra. 
 
Riscs d’accident 
 

- Talls i ferides en mans i peus per manejament de  rodons d’acer. 

- Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets 

de ferralla. 

- Ensopecs i  torçades  en  caminar sobre les armadures. 

- Els derivats de les eventuals ruptures de rodons d’acer durant l’ estirament 

o doblegament. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes al mateix nivell.  

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

- Altres. 
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Normes o mesures preventives 

- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l´arreplec classificat dels rodons de 

ferralla pròxim al lloc de montatge d’armadures. 

- Els paquets de rodons s’enmagatzenaran en posició horitzontal sobre 

travesses de fusta capa a capa, evitant-es les altures de les piles superiors 

a 1,50 m. 

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà 

suspenent o la càrrega de dos punts suports mitjançant eslingues. 

- La ferralla montada s’enmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte 

suport del lloc de montatge. 

- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran acoblant-es per la seva  

posterior càrrega i posterior transport a  l´abocador. 

 

Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Cinturó porta-eines. 

- Cinturó de seguretat. 

- Vestits per temps emplujat. 

 

1.4.9 TREBALLS DE MANIPULACIO DEL FORMIGO 

 

1.4.9.1. Normes o mesures preventives d’aplicació durant l’abocament del 

formigó. 

 

Riscs d’accident 

- Caigudes de persones i objectes al mateix nivell. 

- Caiguda  de persones i objectes a diferent nivell. 

- Ruptures o reventons d´encofrats. 

- Petjades sobre objectes punxants. 

- Petjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de  treballs sobre sols humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó. 

- Errada d’apuntalaments. 
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- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies metereològiques 

adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per manejament d’agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

 

1.4.9.1.2 Abocaments directes mitjançant canaleta 

 

Normes o mesures preventives 

- S’ instal·laran forts limitadors al final de recorregut dels camions 

formigonera per a evitar tombs. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 3 m 

del marge de l’excavació. 

- Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 

- La maniobra d´abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona 

Autortizada que vigilarà que  no es realitzin maniobres insegures. 

 

 

 

1.4.9.1.3 Peces de protecció personal pels treballs de manipulació del formigó 

- Casc de polietilè. 

- Guants de seguretat. 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma o de PVC de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Roba de feina. 

- Vestit impermeables. 

- Davantal. 

- Cinturó antivibratori. 

- Canelleres antivibratòries. 

- Protectors auditius. 
 
 
1.4.10  UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
 
1.4.10.1 Pouaria i sanejament 
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Risc d’accident 
- Caiguda de personal al mateix nivell. 
- Caiguda de personal a un altre nivell. 
- Desplom i bolcada dels paraments del pou. 
- Cops i talls per ús d'eines manuals. 
- Sobreesforç per postures obligades. 
- Desplom de viseres o talussos. 
- Desplom dels talussos d'una rasa. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats 
- Electrocució. 
- Intoxicació per gasos o líquids. 
- Atac de rates, als entroncs amb les clavegueres. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Infeccions per treballs pròxims a claveguerons i clavegueres en servei. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 

- Els tubs per a les conduccions s'amuntegaran en una superfície tan 
horitzontal com sigui possible sobre dorments de fusta, en un receptacle 
delimitat per peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els tubs 
rellisquin o rodin. 

- Sempre que hi hagi perill d'esfondrament es procedirà a entibar les rases o 
pous d'execució. 

- L'excavació del pou s'executarà col·locant-hi tubs per evitar esfondraments 
sobre les persones. 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 
- Accés o baixada als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades 

fermament anclades als externs superior i inferior. 
- Es vigilarà l'existència de gasos nocius. En cas de detectar-ne s'ordenarà 

el desallotjament immediat, en prevenció d'estat d'intoxicació. 
- En cas de detecció de gasos nocius l'ingrés i permanència s'efectuarà 

protegit mitjançant equip de respiració autònom o semiautònom. 
- Al primer símptoma de mareig a l'interior d'un pou, es comunicarà als 

companys i es sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement de la 
direcció de l'obra. 

- Es prohibeix l'accés a l'interior del pou a tota persona aliena a l'obra. 
- Els ganxos per penjar les càrregues estaran provistos de baldó de 

seguretat, en prevenció d'accidents per caiguda de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou s'instal·larà una superfície ferma de seguretat 

a base d'un empostissat, efectuat amb taulons entramats entre ells. 
- Es prohibeix amuntegar material entorn a un pou a una distància inferior a 

2 m. 
 
Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de feina. 
- Equip il·luminació autònoma. 
- Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
- Maneguins i polaines de cuiro. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 
1.4.10.2 Muntatge de prefabricats  
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 Riscs d’accident 

- Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 

- Caiguda de persones. 

- Bolcada de peces prefabricades. 

- Talls i cops a mans i peus. 

- Altres. 

 

 Normes o mesures preventives 

- Un cop presentat el prefabricat en el lloc instal·lació, es procedirà al 

muntatge definitiu, sense descarregar-lo del ganxo de la grua i sense 

descuidar la guiar-lo mitjançant cordes. 

- Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de peces suspeses en 

prevenció del risc de caiguda. 

- S'instal·laran senyals de "perill, pas de càrregues suspeses" sobre peus 

drets sota llocs destinats al  pas. 

- Les plantes estaran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar 

les maniobres d’instal·lació. 

 

 Peces de protecció personal 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuiro. 

- Guants de goma o de PVC. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma amb puntera reforçada. 

- Roba de feina. 

- Vestits per a temps plujós. 

- Davantal de cuiro. 

- Polaines de cuiro. 

- Maneguins de cuiro. 

- Guants de cuiro. 

 
1.4.11  FERMS I PAVIEMENTS 
 
En aquest apartat es tractaran les activitats d’extens de ferms i compactació, ja sigui a 

carreteres de nova execució, en manteniment de carreteres o a treballs d’urbanització. 

 

S’han de tenir en compte que tots els treballs que es realitzen a les immediacions de 

carreteres o calçades amb circulació de vehicles aliens, tenen de contemplar una sèrie 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

48 
 

de mesures amb el fi d’informar i avisar als usuaris de la via dels treballs que s’estan 

executant així com de les variacions i modificacions del traçat i dels encreuaments. 

 

1.4.11.1  Extensió, anivellació i compactació de materials granulats  

 

Riscs principals 

- Els derivats del terraplenat 

- Col·lisions  

- Atropellaments  

- Caiguda de materials i objectes 

- Pols 

 

Mesures preventives 

- Són d’aplicació les mesures preventives indicades a l’apartat de terraplens.  

- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 IC sobre 

senyalització d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar 

pas alternatiu en cas que la calçada no disposi de l’ample suficient. 

- Es senyalitzaran o suavitzaran els desnivells entre capes deixats pel següent 

torn de treball. 

- Es disposarà un circuit correctament senyalitzat pel tràfic de camions que 

aportin el material. 

- L’accés a la zona de treball estarà condicionada pel tipus de camions de 

subministrament de material granulat, en principi banyeres, que no suporten 

pendents elevades (llisament, efecte tisora, etc.). 

- Es regarà lo abans possible per evitar aixecar pols per la circulació de 

camions. 

- Es revisaran els avisadors acústics i lluminosos dels camions de 

subministrament per evitar atropellaments. 

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 

Proteccions 
 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Balisament de les zones de treball 

- Senyalització, balisament i defensa per a vies es servei 

- Senyalistes 

- Risc dels camins d’accés i del material estès 
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b) Proteccions individuals 

 

- Casc de seguretat  

- Botes de seguretat 

- Armilla refractant per a senyalista 

- Senyalització de STOP o AVANCE per a senyalistes 

 

1.4.11.2  Riscs d’impregnació i adherència  

 

Riscs principals 

- Els derivats de vies en servei 

- Els derivats dels camions de rec 

- Inhalació de fums asfàltics 

 

Mesures preventives 

- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 IC sobre 

senyalització d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar 

pas alternatiu en cas que la calçada no disposi de l’ample suficient. 

- Les mesures preventives respecte als camions de rec estan desenvolupades a 

l’apartat de riscs de la maquinària.  

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

- Es vigilarà la temperatura d’emulsió durant el calentament de la mateixa 

- En el cas de que el rec es realitzi manualment, el camió estarà equipat amb 

mànega i aplicació rígida amb sistema d’obertura i tancament suficientment 

llarg com per assegurar la protecció de l’operari. 

- Quant es treballi a túnels o lloc tancats es disposarà de sistemes de ventilació. 

- Els agafadors, escaletes i superfícies dels vehicles estaran netes. 

 

Proteccions 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Resguards del camió en perfectes condicions  

- Avisador lumínic omnidireccional 

 

b) Proteccions individuals 
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- Casc de seguretat 

- Guants de protecció davant a cremades 

 

1.4.11.3  Extensió i compactació de ferms 

 

Riscs principals 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Atropellament per maquinària i vehicles 

- Atrapament per maquinària i vehicles 

- Col·lisions i bolcats 

- Cremades 

- Insolació  

- Interferència amb línies elèctriques aèries o subterrànies 

- Riscs higiènics per la utilització de producte bituminós (fums asfàltics) 

- Projecció de partícules als ulls 

- Vibracions 

- Soroll 

- Pols 

 
 
 
 
Mesures preventives 

- Quant es presenti el perill de caiguda sempre s’utilitzaran elements de 

protecció com cinturons o altres elements. Si fos necessari es disposaran 

sistemes excepcionals de seguretat (per exemple xarxes) per a realitzar les 

feines de neteja. 

- En les activitats d’estesa d’aglomerat i compactació es disposarà de un 

treballador auxiliar que controlarà que no es produeixi un solapament en el dos 

treballs. S’evitarà en lo possible la inhalació dels vapors tòxics en l’estesa de 

l’aglomerat. Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina, més si 

està en funcionament. 
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- Durant l’estesa del ferm, no romandran sobre la màquina d’estendre més 

persones que seients tingui la màquina. Tampoc romandran més persones que 

les justes sobre el regle d’estendre.  

- Mentre s’efectua l’estès es comprova la no existència de treballadors en la 

zona d’influència de la màquina. 

- La màquina d’estesa contarà amb la següent senyalització de perill: 

- << no tocar, altes temperatures>> 

- <<risc d’incendis>> 

- <<parts mòbils>> 

- (pintat de bandes negres i grogues als laterals del regle d’estès) 

- Es respectarà la distància mínima de seguretat de 8 metres entre els equips 

d’estesa i de compactació. 

- Quant es treballi a túnels o llocs tancats es disposarà de sistemes de 

ventilació.  

- Els agafadors, escaletes i superfícies de la màquines estaran netes i en bon 

estat. 

- Està prohibit el balanceig dels camions en punts d’elevada pendent 

transversal, com peralts pronunciats. 

- Estarà prohibit el tràfec de camions amb la caixa aixecada. 

- S’avaluarà la possible existència de riscs higiènics generals (pols, soroll, 

vibracions, etc.). Així mateix, es tindrà d’avaluar la possible existència de riscs 

higiènics derivats de l’exposició de treballadors a temperatures altes (Estrès 

tèrmic) o efluvis del betum. 

- Evitar treballar amb pendents forts, d’acord als límits establerts al manual de la 

màquina d’estesa. 

- S’evitarà que els treballadors es situïn entre els tràilers i la tremuja de la 

màquina d’estesa en la maniobra de descàrrega.  
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- Sobre la màquina i en aquells llocs on estigui en risc es col·locaran senyals de 

“No tocar, altes temperatures”.  

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 

sobre senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 
Proteccions  

 

a) Proteccions col·lectives 

- Senyalització de radis d’acció en la mateixa màquina d’estesa 

- Senyalització de les zones amb altres temperatures 

 

b) Equips de Protecció Individual  

- Casc de seguretat (per a desplaçaments o permanència en llocs amb risc de 

caiguda d’objectes) 

- Màscara per a vapors (EN 132 i 133) 

- Roba que suporti altes temperatures (EN 341 i 342) 

- Botes de seguretat, aïllants del calor 

- Cremes de protecció solar 

- Gorra 

- Guants de cuir 

- Davantal impermeable  

- Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura 

- Polaines impermeables 

- Màscara de protecció (alta concentració de gasos o en llocs tancats) 

 

 

 

1.4.12 TREBALLS DE PINTURA 

Tot hi els diferents tipus de pintures que s’apliquen a la construcció, la majoria tenen 

els mateixos riscs en el procés d’execució de l’activitat, que són els que describim a 

continuació. Tindrem de completar aquests riscs i mesures preventives amb els 

particulars de cada tipus de pintura que utilitzem, que vindran espedificats a les fitxes 

de Seguretat de dits productes. 

 

Les mesures preventives a complementar seran diferents en funció, per exemple, de 

si la pintura utilitzada és plàstica amb una base d’aigua o la pintura utilitzada té com a 
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disolvent un compost de Xileno (conegut per la seva capacitat cancerígena del tipus 

A3 segons la ACGIH). És per això que tenim de complementar els nostres Estudis o 

Plans de seguretat i Salut així com Procediments de Treball, amb l’informació donada 

per les fitxes de Seguretat del fabricant dels productes utilitzats senyalades 

anteriorment. 

 

En general, contemplarem els següents riscs i mesures preventives per a l’activitat de 

pintura: 

 

Anàlisi de riscs 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda de materials 

- Esquitxades als ulls 

- Lesions a la pell 

- Toxicitat o mareigs per inhalació 

 

Mesures de protecció a adoptar: 

 

Equips de Protecció personal 

Serà obligatòri l’ús del casc, els guants, les ulleres antiprojeccions i el calçat de 

seguretat tipus S1 amb puntera de protecció com a mínim. 

 

Quant l’aplicació de pintura es realitza per pulverització, serà obligatòri l’ús de la 

careta buco-nasal així com acotar la zona d’aplicació mitjançant balisment i 

senyalització per impedir que altres treballadors es trobin a la zona d’ambient 

afectada. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres altres elements de protecció pels 

riscs dels productes que es manipules, s’equiparà als treballadors dels mateixos. 

 

Proteccions col·lectives 

Sempre que durant l’execució d’aquesta unitat s’hagin d’efectuar treballs a diferents 

nivells superposats tindrem de protegir les àries de nivells inferiors així com 

senyalitzar-les convenientment . 

 

En cas d’aplicació de pintures a base de disolvents o compostos tòxics, es tindran de 

preveure els sistemes de ventil·lació adequats per a realitzar les renovacions d’aire 
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suficients que garanteixen que els nivells de concentració dels esmenats compostos a 

l’aire es mantinguin dins dels rangs permesos (VLA-ED o VLA-EC). 

  

Normes d’actuació durant les feines 

En tot moment es tindran de mantenir  les zones de treball netes i ordenades, facilitant 

els camins de circulació a través de la zona de treball, si els materials de pintura 

utlitzats no comporten cap risc higiènic. 

 

És recomanable que les pintures s’entreguin en obra amb les mescles dels seus 

components realitzades en origen, ja sigui pel fabricant o per l’aplicador, per evitar 

atmosferes amb concentracions de productes tòxics en forma de vapor o boira. 

D’aquesta manera, també s’evitarà l’emmagatzematge en obra d’alguns compostos 

que són inflamables. 

 
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, tenen d’equipar-se de llum artificial,  
els qual la seva intensitat lumínica mínima sigui de 100 lux. El següents focus tindran 
de tenir un grau de protecció mínim I.P.5.5. i classe I (amb línia de presa de terra) si la 
carcassa de la làmpada és metàl·lica. 
 
1.4.13  JARDINERIA  
 
Annivellació del terreny, aportació de terra vegetal, excavació d’escossells, rases i 
plantació d’arbres, arbusts i sembra. 
 
Avaluació de riscs 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell, caiguda en pous i rases. 

- Caiguda de persones al mateix nivell, itineraris d’obra, irregularitat de la 

superfície de treball 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats, per operacions 

de càrrega i descàrrega d’arbres i materials 

- Trepitjades sobre objectes, en itineraris d’obra o zones de treball 

- Cops amb objectes o eines (talls) per l’utilització d’eines manuals 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles durant els 

desplaçaments de maquinària per desplom de talussos o inestabilitat de 

superfícies de treball 

- Sobreesforços, per manipulació manual de càrregues pesades 

- Exposicio a condicions ambientals extremes per treballs a l’exterior. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives, com pols d’adobs o fitosanitàries i 

pols de terres 

- Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives per terres adobades, 

productes químics fitosanitaris. 
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- Accidents causats per èssers vius, “morts” . 

- Atropellaments o cops amb vehicles, ja siguin aliens o pròpis a l’obra. 

 

Mesures preventives 

 

- Planificar els treballs per a mentenir el màxim de temps possible les 

proteccions. 

- Itineraris preestablerts i balissats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC 

- Ordre i neteja 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

- Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses 

- No balancejar les càrregues suspeses  

- Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 

- Substituir lo manual per lo mecànic 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines 

- Formació  

- Adequació dels recorreguts de la maquinària  

- Procediment d’utilització de la maquinària  

- Ús de recolzaments hidràulics 

- Elecció dels equips de manteniment  

- Paletització i eines ergonòmiques  

- Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

- Suspensió de les feines en condicions extremes 

- Rotació dels llocs de treball 

- Reconeixement dels materials a enderrocar 

- Evitar processos de divisió de material en sec 

- Substituir els materials amb substàncies nocives 

- Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 

- Procediment previ de treball 

- Planificació de les àrees de treball 
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- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

- Anivellar la maquina per a realització de l’activitat 

- El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

- Limitació de la velocitat dels vehicles 

 

Proteccions i senyalització 

Col·locació  d’elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de 

circulació i zones urbanitzades. 

 

Mesures preventives 

- Planificar els treballs per a mantenir al màxim de temps possible les 

proteccions 

- Personal qualificat per a treballs en alçada 

- Ordre i neteja 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

- Planificació d’àrees i llocs de treball 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses  

- No balancejar les càrregues suspeses 

- Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o flexions originals 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 

- Substituir lo manual per lo mecànic 

- Formació de l’operari en l’ús i manteniment d’eines  

- Substituir la fàbricació a obra per la prefabricació a taller 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra 

- Elecció dels equips de manteniment 

- Suspensió de les feines en condicions extremes 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  

- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

- No treballar al costat de línies elèctriques al costat de cables nusos 

- Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

- Formació i habilitació específica per a cada eina 

- Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  

- Revisió de la posta a terra 

- Ralitzar els treballs sobre superfícies seques  
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- Disposar de quadres elèctrics secundàris  

- Evitar processos de divisió de material en sec 

- Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 

- Substituir els materials amb substàncies nocives  

- Planificació de les àrees de treball 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

- Anivellar la màquina per a la realització de l’activitat 

- Limitació de la velocitat dels vehicles 

 

1.4.14 INSTAL·LACIONS 

 

1.4.14.1 Muntatge de la instal·lació elèctrica 

Riscs d’accident 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a un altre nivell. 

- Talls per maneig d'eines manuals. 

- Talls per maneig de les guies i conductors. 

- Punxades a les mans per maneig de guies i conductors. 

- Cops per eines manuals. 
- Sobreesforços per postures forçades. 
- Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del "macarró 

protector". 
 
Riscs destectables més comuns durant les proves de connexió i posta en servei 

de la instal·lació 
 

- Electrocució o cremades per mala protecció dels quadres elèctrics. 

- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 

- Electrocució o cremades per l'ús d'eines sense aïllament. 

- Electrocució o cremades per pont dels mecanismes de protecció. 

- Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilla mascle-

femella. 

- Incendi per instal·lació incorrecta de la xarxa elèctrica. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- El muntatge d'aparells elèctrics serà executat sempre per persona 

especialista, en prevenció dels riscs per muntatges incorrectes. 

- La il·luminació dels talls no serà inferior als 100 lux, medits a 2 m de terra. 
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- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant "portalàmpades 

estancs amb mànec aïllant" i reixa de protecció de la bombeta i alimentats 

a 24 volts. 

- Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 

de l'obra sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales de mà a utilitzar seran del tipus de "tisora", dotades de 

capçals antirrelliscada i cadena limitadora d'obertura, per evitar els riscs 

per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de 

cavallets, per evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i 

estretes. 

- La instal·lació elèctrica a tribunes o sortints, sobre escales de mà o 

bastides sobre cavallets, s'efectuarà un cop instal·lada una xarxa de 

seguretat per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

- Es prohibeix, en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o 

de bastides sobre cavallets a llocs amb risc de caigudes des d'alçada, 

durant els treballs d'electricitat, sense abans haver  instal·lat les 

proteccions de seguretat. 

- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors seran protegides amb 

material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

- Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l'aïllament deteriorat seran 

retirades i substituïdes per altres en bon estat, immediatament. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de 

l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al 

de la "companyia subministradora", guardant en un lloc segur els 

mecanismes necessaris per a la connexió que seran els últims que 

s'instal·laran. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a 

tot el personal de l'obra abans de iniciar-se, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió 

en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i enllaços 

dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a 

comprovar l'existència real a la sala del banquet de maniobres, perxes de 

maniobra, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris 

estiguin vestits amb peces de protecció personal. 
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- Un cop comprovats aquests punts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada 

en servei. 

 
Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Botes aïllants de l'electricitat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Roba de feina. 

- Cinturó de seguretat. 

- Faixa elàstica de subjecció de la cintura. 

- Banquet de maniobra. 

- Estora aïllant. 

- Comprovants de tensió. 

- Eines aïllants. 

 
1.4.14.2 Instal·lació elèctrica provisional de l'obra 
 
Riscs d’accident 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Els derivats de la caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Mal comportament de les preses de terra. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a un altre nivell. 

- Altres. 

 
 
 
 
 
 
Normes o mesures preventives 
 
 Cables 

- El calibre o secció del cablejat serà sempre adequat per a la càrrega 

elèctrica que ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la 

maquinària i il·luminació previstes. 

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. 

- La distribució general des del quadre principal de l'obra als quadres 

secundaris, s'efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
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- L'estesa dels cables i les mànegues s'efectuarà a un alçada mínima de 2 

m. als llocs peatonals i de 5 m. als de vehicles, medits sobre el nivell del 

paviment. 

- L'estesa de cables per atrevessar vials d'obra s'efectuarà enterrada. Es 

senyalitzarà el "pas de cable" mitjançant una coberta permanent de 

taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de 

càrregues i assenyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. 

- La profunditat de la rasa mínima serà d'entre 40 i 50 cm., el cable anirà a 

més protegit a l'interior d'un tub rígid. 

- Els enllaços entre mànegues sempre estaran aixecats. Es prohibeix 

mantenir-los a terra. 

- Els enllaços provisionals entre mànegues s'executaran mitjançant 

connexions normalitzades estancs antihumitat. 

- Els enllaços definitius s'executaran utilitzant caixes d'enllaços 

normalitzades estancs de seguretat. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes o 

dependències, serà penjat a una alçada sobre el paviment al voltant de 2 

m., per tal d'evitar accidents per agressió a les mànegues per ús arran de 

terra. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el 

de subministrament provisional d'aigua a les plantes. 

 

 Interruptors 

- S'adiran expressament amb els que especifica el Reglament Electrotècnic 

de BaixaTensió. 

- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, provistes 

de porta d'entrada amb pany de seguretat. 

- Les caixes d'interruptors tindran adherit sobre la porta un senyal 

normalitzat de "perill electricitat". 

- Les caixes d'interruptors estaran penjades, bé dels paraments verticals, bé 

de "peus drets" estables. 

  

 Quadres elèctrics 

- Seran metàl·lics del tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat 

amb clau, segons norma UNE 20324. 

- Malgrat ser de tipus intempèrie, es protegiran de l'aigua de la pluja 

mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
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- Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 

- Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als 

paraments verticals o bé a peus drets" ferms. 

- Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran enfilat 

a un banc de maniobra o una catifa aïllant, calculats expressament per 

realitzar la maniobra amb seguretat. 

- Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions 
normalitzades blindades per a intempèrie, en nombre determinat segons el 
càlcul realitzat. 

- Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric 
d'obertura. 

 
 Preses d'energia 

- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de 

distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades i sempre que sigui 

possible, amb enclavament. 

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell. 

- La tensió sempre serà a la clavilla "femella", mai a la "mascle", per evitar 

els contactes elèctrics directes. 

 

 Circuits 

- Els interruptors automàtics s'instal·laran a totes les línies de presa de 

corrent dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines de 

funcionament elèctric. 

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 

- Les instal·lacions d'enllumenat general, per a les "instal·lacions 

provisionals d'obra i de primers auxilis" i altres casetes, estarà protegida 

per interruptors automàtics magnetotèrmics. 

- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

- Torres les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

 

 Preses de terra 

- El transformador de l'obra serà dotat d'una presa de terra que s'adigui amb 

els reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 

subministradora. 

- Les parts metàl·liques de tot l'equip elèctric disposaran de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

- La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre 

general. 
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- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb un macarró de colors 
groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar-lo per altres usos. 

- La presa de terra de les màquines-eines que no estiguin dotades de doble 
aïllament, s'efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 
distribució que correspongui i el quadre general de l'obra. 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de forma que 
el funcionament i l'eficàcia sigui el requerit per la instal·lació. 

- El punt de connexió de la pica estarà protegit a l'interior d'una arqueta 
practicable. 

- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran 
independents elèctricament. 

 
 Seguretat, manteniment, i reparació de la instal·lació elèctrica provisional 

d'obra 
 

- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en 

possessió del carnet professional corresponent. 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i especialment en 

el moment en què es detecti una fallada, en aquest moment se la 

declararà "fora de servei" mitjançant desconnexió elèctrica i penjant el rètol 

corresponent al quadre de govern. 

- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada 

tipus de màquina. 

- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una 

reparació es  

- desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant al lloc de 

connexió un cartell visible on es llegeixi:"NO HO CONNECTEU, HOME 

TREBALLANT A LA XARXA". 

- L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars sols l'efectuaran els 

electricistes. 

- Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre a llocs de fàcil 

accés. 

- Els quadres elèctrics sobre peus drets, s'ubicaran a un mínim de 2 m. de la 

vora de l'excavació. 

- Es prohibeix expressament, en aquesta obra, que quedi aïllat un quadre 

elèctric, per variació o ampliació del moviment de terres, augmentant així 

els riscs de la persona que s'hi hagi d'acostar. 

- Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional, es cobriran 

amb viseres contra la pluja la neu. 

- Els pals provisionals per penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a 

menys de 2 m. de la vora de l'excavació, carretera, etc. 

- El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc 

diferent de la rampa accés per a vehicles, o per al personal. 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

63 
 

- Els quadres elèctrics en servei romandran tancats amb el pany de 

seguretat de triangle. 

- No es permet utilitzar fusibles rudimentaris. Cal utilitzar "peces fusibles 

normalitzades" adequades a cada cas. 

- Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines, o aïllants 

per propi material constitutiu. 

- Les connexions a base de "clemas" restaran sempre cobertes per la 

carcassa protectora corresponent. 

 

 Normes d'actuació per al vigilant supervisor de seguretat, per a la supervisió i el 

control de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra 

- No permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. No 

permeteu "enganxar" a les canonades, ni fer en elles o similars. 

- No permeteu el trànsit de carretons i persones sobre mànegues 

elèctriques. 

- No permeteu el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb 

elements longitudinals transportats a l'espatlla. La inclinació de la peça pot 

arribar a produir contacte elèctric. 

- No permeteu l'anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 

- No permeteu les connexions directes cable-clavilla d'una altra màquina. 

- Vigileu la connexió elèctrica de cable ajudat a base de petites falques de 

fusta. Desconnecteu-les immediatament. Porteu al damunt connexions 

"mascle" normalitzades perquè les hi instal·lin. 

- No permeteu que es desconnectin les mànegues pel procediment de 

"l'estirada". Obligueu a la desconnexió amarrat i estirant de la clavilla 

endoll. 

- No permeteu la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica 

prop de la vora d’excavacions, encara que estiguin protegides les vores de 

l'excavació, retireu-los a zones més segures. 

- Comproveu diàriament el bon estat dels disjuntors diferencials, a l'inici de 

la jornada i desprès de la pausa per dinar, accionant el botó de test. 

- Tingueu sempre al magatzem un disjuntor de recanvi per poder substituir 

ràpidament l'avariat. 

- Tingueu sempre al magatzem interruptors automàtics per poder substituir 

immediatament els avariats. 

- Vigileu el bon estat de l'extintor de pols química seca instal·lat a l'entrada 

al quadre general elèctric de l'obra. 
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- Mantingueu els senyals normalitzats de "perill electricitat" sobre totes les 

portes accés a estances que continguin el transformador o el quadre 

elèctric general. 

- Mantingueu en bon estat tots els senyals de "perill, electricitat" que hagueu 

previst per a la obra. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Roba de feina. 

- Botes aïllants de l'electricitat. 

- Guants aïllants de l'electricitat. 

- Plantilles anticlaus. 

- Cinturó de seguretat classe C 

- Vestits impermeables per a ambients plujosos. 

- Bancs aïllants de l'electricitat. 

- Estores aïllants de l'electricitat. 

- Comprovadors de tensió. 

 
1.4.14.2 Realització de treballs en presència de línies elèctriques en servei 
 
Normes o mesures preventives 
 

- Es procedirà, abans de realitzar els treballs, a sol·licitar a la companyia 

propietària de la línia elèctrica el tall del fluid i posta a terra dels cables. 

- No es realitzarà cap labor prop de la línia elèctrica de la que s'ha sol·licitat 

el tall fins haver comprovat que les preses de terra dels cables estan 

concloses i l'operari de la companyia propietària de la línia ho comuniqui. 

- La línia elèctrica que afecta l'obra serà desviada de l'actual traçat al límit 

marcat al plànols. 

- La distància de seguretat respecte de les línies elèctriques que travessen 

aquesta obra queda fixada en 5 m. en zones accessibles durant la 

construcció. 

- Abans de començar els treballs es balisarà la distància de seguretat de la 

línia elèctrica per a la construcció de pòrtics de protecció. 

- Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de 

l'electricitat en les proximitats de la línia elèctrica. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè aïllant per al risc elèctric. 
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- Roba de treball. 

- Botes de seguretat aïllants de l'electricitat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Vestits per a temps plujós. 

 

Les normes que s’exposen als següents punts són vàlides per tots els treballs 

efectuats per mitjà de maquinària a la proximitat de conductes descoberts de baixa 

tensió. 

1.4.14.2.1 Línies elèctriques aèries: 

El R.D. 614/2001 legisla sobre els treballs amb risc elèctric, és a dir, entre d’altres els 

pròxims a línies elèctriques aèries. La següent taula mostra les distàncies de treballs 

en funció de la tensió de la línia elèctrica i dels sistemes de protecció que s’utilitzaran. 

 
Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
≤1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
220 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 

 
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV). 
DPEL-1 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant existeixi risc de sobretensió per llampecs 
(cm). 
DPEL-2 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant no existeixi risc de sobretensió per 
llampecs (cm). 
DPROX-1 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible delimitar amb 
precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la realització del mateix (cm). 
DPROX-2 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant no resulti possible delimitar amb 
precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la realització del mateix (cm). 
 

Fig. 4. Taula de distàncies límit de la zona de treball d’acord al R.D. 614/2004. 
 
 
Així mateix existeixen diverses Notes Tècniques de Prevenció (d’ara endavant NTP) 

que tracten sobre sistemes de protecció i mètodes de treball amb presència de línies 

elèctriques aèries: 

4. NTP 72: Treballs amb elements d’altura amb presència de línies elèctriques 

aèries (veure ntp 72). 

5. NTP 73: Distàncies a línies elèctriques de BT i AT (encara què el R.D. 

614/2004 li ha deixat una part absolta)(veure ntp 73). 
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6. NTP 588: Grau de protecció de les envolvents dels materials elèctrics (veure 

ntp 588). 

 

Els riscs de les línies elèctriques són diferents depenent de què si aquestes travessen 

la zona d’obra o be estan més o menys pròximes a les zones de treball. En cap dels 

dos casos no s’ha de començar a treballar fins definir les mesures de prevenció que 

s’han d’adoptar. Als següents apartats es presenten algunes de les mesures 

preventives que es poden aplicar. 

 

Mesures de prevenció: 

 

Si les distàncies de seguretat no poden mantenir-se, es procedirà a adoptar un altre 

tipus de mesures preventives: 

 

H. Descàrrega de la línia: 

La realització d’aquesta mesura, correrà a càrrec de la companyia propietària de la 

línia i consistirà, a deixar la línia fora de servei com tots els seus conductors amb curt 

circuit i posta a terra. 

L’encarregat (cap d’obra) exigirà abans de començar què: 

 

- Hagin sigut col·locats equips de posta terra i curt circuits als conductors de la 

línia, de forma visible des del lloc de treball. 

- Què se li doni una confirmació escrita de que tal mesura, s’ha dut a terme i de 

que no serà retirada sense el seu coneixement. 

 

I. Retirada de la línia o conversió a subterrània: 

L’adopció d’aquesta mesura sempre estarà condicionada a l’aprovació de la 

companyia propietària de la línia, i aquesta sota l’acord que s’estableixi tindrà 

d’encarregar-se de la seva realització. 

 

J. Aïllament dels conductors de la línia: 

En el cas de línies de Baixa Tensió, és possible aïllar conductors: 

 

- Mitjançant vaines i caputxes aïllants 

- Substituint-los per conductors aïllats de 1.000 V de tensió nominal. 

 

Quant la col·locació d’aquests elements es realitzi amb tensió s’utilitzaran guants 

aïllants i cascos de seguretat i es realitzarà per personal especialitzat sota vigilància 
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de l’encarregat de la feina (cap d’obra en la corresponent activitat). En el cas de línies 

d’alta tensió, es podran substituir els conductors aïllats al tram afectat. La adopció de 

qualsevol d’aquestes mesures estarà condicionada a l’autorització de la Cia., 

propietària de la línia, què a més s’encarregarà de portar-la a terme. Aquesta mesura 

no implica que els elements d’altura puguin establir contacte amb els conductors 

aïllats la qual cosa podrien fer malbé l’aïllament o enderrocar la línia per impacte. 

Únicament permet que sigui sobrepassada la zona de prohibició de la línia i contactes 

accidentals quant es tracti d’elements d’alçada moguts a mà. Davant a elements 

d’alçada motoritzats aquesta mesura no tindrà sentit, excepte a possibles casos 

especials que puguin justificar-se la impossibilitat o iniquitat del contacte. 

 

K. Instal·lació de dispositius de seguretat: 

Podrà reduir-se la zona d’afectació del element d’altura, instal·lant dispositius de 

seguretat que limiten el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius solen 

ser elèctrics, mecànics o hidràulics. Per lo general aquesta mesura, només serà 

aplicable a aquells elements d’altura que operen immobilitzats sobre el terreny, com 

és el cas de les grues torre: 

 

c) Reducció de la zona d’afectació de la càrrega d’una grua torre, mitjançant un 

dispositiu que limita el recorregut del carro per la ploma. 

d) Reducció de la zona d’afectació d’una grua torre mitjançant un dispositiu que 

limita la rotació de la ploma. 

 
Fig. 5. Esquema de limitació del recorregut d’un carro d’una grua torre. 

 
L. Instal·lació de resguards (tanques guarda cos) al voltant de la línia: 

Aquesta mesura consisteix en instal·lar resguards resistents (tanques guarda cos) al 

voltant de la  línia de forma que impedeixin la invasió de la zona de prohibició, per 

parts de l’element d’alçada o les càrregues que es transporten. 

 

Per a la seva instal·lació s’hauran de tenir en compte: 

- Aprovació i supervisió de la companyia propietària de la línia. 
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- La seva resistència estructural, estarà justificada per hipòtesis de vent i 

impacte. Si es necessari es travarà amb l’objecte d’impedir un possible 

abatiment sobre la línia. 

- Per la seva instal·lació, s’haurà d’efectuar la descàrrega de la línia. 

- Si tenen parts metàl·liques, estaran postes a terra. 

 

També s’haurà de delimitar l’alçada de pas màxim sota les línies elèctriques en les 

interseccions dels accessos a l’obra en el cas que es transiti-hi per ells, (moviments 

de terra, neteja i desbrossada, àrids, runa, etc.). Les barreres de protecció 

generalment estaran compostes per dos llargs (barres) col·locats verticalment, 

sòlidament ancorats, units a l’alçada de pas màxim admissible per un llarg (barra) 

horitzontal. En lloc d’un llarg (barra) horitzontal es pot utilitzar un cable de retenció ben 

tens, previst de senyalitzacions. Tenen de col·locar-se barreres de protecció a cada 

costat de la línia aèria. El seu allunyament respecte la zona perillosa vindrà determinat 

per la configuració de llocs sota la línia., tenint en compte que una protecció massa 

allunyada pot ser totalment ineficaç. 

 

 
Fig. 6. Distàncies a tenir en compte en la instal·lació d’un resguard de seguretat en zona de pas de 

maquinària. 
 
 
 
 
 

M. Interposició d’obstacles en l’ària de treball:  
 

Es podrà limitar la zona d’afectació dels elements d’altura, col·locant obstacles al 
terreny que redueixin llur mobilitat i impedeixi que es pugui envair la zona de 
prohibició de la línia. 
 
Els obstacles, es dimensionaran d’acord amb les característiques de l’element d’altura 
corresponent, de forma que no puguin ser sobrepassats inadvertidament pel 
conductor del mateix. 
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Podran ser parterres, tanques, terraplens, etc. 
 
Fotografia 3. Vista d’un sistema de protecció d’una línia elèctrica. 
 

N. Altres 
Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) 
per a realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 
 
Senyalització i informació 
 

C. Senyalització i marcatge 
 

La senyalització, s’efectuarà mitjançant: 

- Cintes o banderoles de color vermell 

- Senyals de perills o indicadors d’alçada màxima 

- Enllumenat de senyalització per a treballs nocturns  

 

Aquesta mesura tindrà d’adoptar-se obligatòriament quant: 

4. El treball es realitzi amb supervisió permanent de l’encarregat de la feina i no 

existeixi cap mesura de prevenció, que eviti el risc de contacte, (treballs 

ocasionals). 

En aquest cas, es delimitarà com a mínim la zona de prohibició de la línia 

5. El treball que es realitzi sense supervisió permanent de l’encarregat de la 

feina i no existeixi cap mesura de prevenció que eviti el risc de contacte, 

(treballs ocasionals o temporals amb elements d’alçada moguts a mà). En 

aquest cas, es delimitarà la zona de seguretat del element sobre el terreny. 

6. La mesura, tindrà un caràcter complementari quant hagin sigut adoptades 

mesures de prevenció que evitin la possibilitat de contacte. En aquest cas 

podran senyalitzar-se si s’estima convenient: 

- La zona de prohibició de la línia 

- Les línies elèctriques aïllades 

- Les tanques, terraplens, resguards, etc. 

- La zona de seguretat de l’element sobre el terreny, quant s’hagin instal·lat 

positius de seguretat. 

- Etc. 

 
També s’hauran de senyalitzar i marcar les interseccions dels accessos amb línies 

elèctriques aèries, en els casos que es transiti-hi regularment per a ells, (moviments 

de terra, neteja i esbossada, àrids, runa, etc.). L’alçada de pas màxim té de ser 

senyalitzada per pannells apropiats fixats a la barrera de protecció. Alhora les 

entrades de pas tenen que senyalitzar-se als dos costats. 
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Fig. 7. Ubicació de la senyalització a barreres de protecció sota línies elèctriques. 

 

D. Informació als operaris 

En qualsevol cas s’informarà a totes les persones implicades al treball davant de: 

- Risc existent per la presència de la línia elèctrica. 

- La manera de procedir en cas d’accident, (segons les indicacions de 

continuació). 

 

Aquesta informació s’extremarà a les persones que manipulin els elements d’altura o 

les càrregues que transporten, tenint de conèixer a més, la zona de prohibició de la 

línia i la zona d’afectació de l’element d’altura. 

 

1.4.14.2.2 Línies elèctriques subterrànies 

El R.D. 614/2001 no distingeix entre línies elèctriques aèries i subterrànies, de manera 

què els temes exposats a l’anterior punt és d’aplicació per les línies elèctriques 

subterrànies. 

 

Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències amb línies 

elèctriques subterrànies s’han de seguir les següents normes: 

i) Aconseguir informació de la companyia propietària de la instal·lació, i en cas 

de dubte sol·licitar la presència d’un supervisor de la companyia. 

j) Gestionar la descàrrega de la línia. 

k) En cas de dubte tractar tots els cables subterranis com si estiguessin amb 

tensió. En més d’una ocasió existeixen cables fora d’ús a prop dels que estan 

amb servei que no apareixen als plànols i que condueixen a una identificació 

incorrecta de la zona de risc. 

l) No tocar ni alterar la posició de cap cable. 

m) No deixar cables descoberts després de realitzar cales o buidats. 

n) Utilitzar detectors de camp per fixar el traçat i profunditat dels conductors. 
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o) Senyalitzar el risc existent, indicant la proximitat a la línia en tensió i la seva 

ària de seguretat, i efectuar el manteniment al llarg de l’obra. 

p) Informar a la companyia propietària en el cas que algun cable presenti 

desperfectes i allunyar a tots els treballadors de la zona. 

 

Mesures de prevenció 

Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) 

per a realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 

 

Durant l’excavació de rases, amb proximitat de canalitzacions elèctriques 

subterrànies, es tindran en compte les següents recomanacions en el cas que es 

desconeix amb exactitud el traçat, la profunditat i la protecció existent: 

- L’execució de feines amb retroexcavadora, pot realitzar-se fins a 1 m. De la 

conducció. 

- Amb martell pneumàtic fins a 0,5 m. 

- Amb eines manuals, sense colpejar, però arrossegant els materials fins assolir 

la seva ubicació. 

 

En tots els casos es seguiran les prescripcions de la companyia propietària de la 

instal·lació. 

 

1.4.15 MITJANS AUXILIARS 

 

1.4.15.1 Escales de mà (de fusta o metall) 

Les escales de mà que s'estudien en aquest punt són les tradicionals de recolzament 

en posició inclinada o de tisora, es fa distinció expressa entre ambdues si és el cas. 

Poden estar constituïdes per elements metàl·lics o elements de fusta. Les que puguin 

presentar major preocupació són les de fusta, quasi sempre per manteniment 

incorrecte. 

 Riscs d’accident 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a un altre nivell. 

- Lliscada per recolzament incorrecte. 

- Bolcada lateral per recolzament irregular. 

- Trencament per defectes ocults. 

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 

- Altres. 
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Normes o mesures prevenetives tipus 

 D'aplicació a l'ús d'escales de fusta 

- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran el muntant d'una 

sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar-ne la seguretat. 

- Els graons de fusta estaran engalzats. 

- Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie amb vernissos 

transparents perquè no amaguin els possibles defectes. 

 

 D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 

- Els muntants seran d'una sola peça i sense deformacions o bonys que 

puguin minvar-ne la seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintures antioxidació que 

les preservin de les agressions de la intempèrie. 

- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran 

suplementades amb unions soldades. 

- La unió d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 

dispositius industrials fabricats per a aquesta finalitat. 

 

 D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 

- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en 

l'articulació superior de topants de seguretat d'obertura. 

- Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva alçada, 

de cadeneta de limitació d'obertura màxima. 

- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós 

muntants per no minvar-ne la seguretat. 

- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els muntants 

en posició de màxima obertura per no minvar-ne la seguretat. 

- Les escales de tisora mai s'utilitzaran com a cavallets per sustentar les 

plataformes de treball. 

- Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles, 

per realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 darrers 

graons. 

- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments 

horitzontals. 

 

 Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les 

constitueixin 
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- Es prohibeix l'utilització d'escales de mà, en aquesta obra, per salvar 

alçades superiors als 5 m. 

- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, a l'extrem 

inferior de capçals antirrelliscada de seguretat. 

- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament lligades 

en l'extrem superior a l'objecte o estructura a on donen accés. 

- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra depassaran en 0,90 m. 

l'alçada a salvar. Aquesta cota es medirà en vertical des del pla de 

desembarcament, a l'extrem superior del muntant. 

- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s'instal·laran de tal manera 

que el recolzament inferior disti de la projecció vertical superior 1/4 de la 

longitud del muntant entre recolzaments. 

- Es prohibeix, en aquesta obra, transportar pesos a mà iguals o superiors a 

25 Kg. sobre les escales de mà. Es prohibeix recolzar la base de les 

escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que puguin minvar 

l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

- L'ascens i el descens per les escales de mà, en aquesta obra, es realitzarà 

d'un en un i frontalment a l'escala, és dir, mirant cap als graons. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma o de PVC. 

- Calçat antirrelliscada. 

-  

1.4.15.2 Bastides burriqueta (sobre cavallets) 

 

Aquest tipus de bastides tenen de disposar de la resistència suficient i inclòs si es 

considera que queden recollides dins del nou Real Decret 2177/2003 s’haurà de 

disposar del càlcul de resistència. 

 

Encara que les bastides de burriqueta (cavallet ) tradicionals s’han instal·lat amb 

fustes actualment es poden obtenir més garanties amb l’ús de plataformes 

metàl·liques que disposin d’elements de fixació. 

 

Al mercat també han aparegut models específics d’alumini que són una bona opció pel 

seu pes reduït i la possibilitat de plegar-les. 
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Caiguda a diferent nivell. 

Es disposarà sempre d’una amplada mínima de 60 cm. quant s’hagi de disposar 

d’espai per col·locar materials s’haurà d’augmentar aquesta amplària per mantenir 

com a mínim 60 cm com a zona de moviment del treballador. 

Els taulons o planxes estaran fixats per evitar el seu desplaçament i s’evitaran els vols 

excessius per evitar l’efecte palanca. 

Els taulons es revisaran abans de la seva instal·lació i tindran d’assegurar la 

resistència suficient. S’evitaran les distàncies superiors als dos metres amb aquest 

tipus de bastida per evitar l’efecte de fletxa dels taulons. 

 

Caiguda al mateix nivell. 

Es mantindrà perfectament neta la zona de moviment del treballador i es retirarà de 

forma immediata qualsevol material que obstaculitzi la zona de pas. 
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1.4.16 MAQUINARIA  DE PREVISIBLE UTILITAT EN AQUESTA OBRA 
 
1.4.16.1 Acreditación dels treballadors (formes d’acreditació) 
Per poder conèixer quins treballadors es troben capacitats per a l’ús de la maquinària 

cada empresa té d’efectuar l’acreditació de cada un dels seus treballadors en funció 

de la seva formació, experiència i capacitat per a l’ús de maquinària. Aquestes 

acreditacions són l’element indispensable per a què un responsable de l’obra o centre 

de treball permeti a un operari, (tant pròpi com subcontractat), utilitzar qualsevol tipus 

de maquinària. 

 

Els certificats d’acreditació poden ser molt diversos encara què tots ells tenen de 

respectar les següents dades mínimes. 

- Dades de l’empresa del treballador 

- Nom i cognoms del treballador 

- D.N.I. 

- Categoria professional 

- Indicació de que el treballador ha sigut format e informat 

- Indicació de que disposa de les facultats físiques i psíquiques necessàries 

8en especial amb la maquinària mòbil i d’elevació de càrregues)  

- Indicació de màquina o relació de maquinàries per la que es troba 

acreditat el treballador 

- Firma de l’empresa 

- Firma del treballador 
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- Data 

 
 
Exemple d’acta d’acreditació d’ús de maquinària: 
 

ACTA D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MAQUINÀRIA 
DADES DE 

L’EMPRESA 

Nom i cognoms del treballador: 
D.N.I.: 
Categoria professional: 
 

En compliment de lo especificat en la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs Laborals, el 
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut en les obres de construcció, el Real Decret 1435/1992 i la seva modificació R.D. 56/1995, el Real 
Decret 1215/1997, així com la resta de normativa específica en referència a la manipulació  de vehicles, 
maquinària i eines especials, la Empresa manifesta que aquest treballador, compleix les següents 
condicions: 
 

1. Ha sigut expresament designat/autoritzat per fer ús d’aquests equips 
2. Té una edat mínima de 18 anys 
3. Ha rebut la formació e informació i poseeix el conèixement forfessional suficient que determina la 

llei per a la manipulació requerida 
4. Ha acreditat a aquesta empresa l’experiència suficient en la manipulació del vehicle, maquinària 

i/o eines especials 
5. Coneix les obligacions que li han sigut assignades en la manipulació i custòdia del vehicle, 

maquinària i/o eines especials 
6. Coneix les responsabilitats que es deriven de l’aplicació  incorrecte d’aquestes obligacions 
7. En el cas d’utilització de grues torre i aparells elevadors, ha sigut sotmès a un exàmen mèdic i 

psicotècnic prèvi a la seva designació, el qual confirma la seva capacitat mèdica. 
 
LLISTAT DE MAQUINÀRIA PER A LA QUE ES TROBA ACREDITAT 
 
 
 
 
 
 
Per a donar constància d’aquesta acta es firma en_____________________el___de_________de ____ 
 
Firma Empresa, Firma treballador, 

  

 
1.4.16.2 Maquinària en general 

 

Riscs d’accident 

- Tombs. 

- Enfonsaments. 

- Xocs. 

- Formació d’atmosferes agresives o molsetes. 

- Soroll. 

- Explosió i incendis. 

- Atropellaments. 

- Caigudes a qualsevol nivell. 

- Atrapaments. 
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- Talls. 

- Cops i projeccions. 

- Contactes amb energia elèctrica. 

- Els inherentes al propi lloc d’utilització. 

- Els inherentes al propi treball a executar. 

 

Normes o mesures preventives 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d´una 

màquina accionada mitjançant energia elèctrica, estant conectada a la red. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o 

manual, estaran coberts per carcasses protectors antiatrapaments. 

- Els cargols sense fi accionats mecànicament o elèctricament, estaran 

revestits per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 

immediatament per la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb 

rètols d´avís amb la llegenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions de ajustament i reparació de 

màquines al personal no especialitzat específicament en la màquina 

objecte de la reparació. 

- Com a precaució adicional per evitar la posta en servei de la màquina 

avariada o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors o, en 

el seu cas, s´extraeuran els fusibles elèctrics. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà 

l´encarregat de la utilització d´una determinada màquina. 

- L’elevació o descens a màquina d´objectes s’efectuarà lentament, hissant-

los en directriu vertical. Es prohibeixen els tirons inclinats. 

- Els ganxos de pengi de la trajectoria aparells d´hissar quedaran lliures de 

càrregues durant les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista dels 

maquinistes, amb la finalitat d’evitar els accidents per falta de visibilidad de 

la trajectoria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectoria de càrrega del maquinista es 

supliran mitjançant operaris que utilitzant senyals pre-acordades suplan la 

visió del esmentat treballador. 

- Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectoria de càrregues 

suspeses. 
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- Els aparells d´hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb 

alimentador de recorregut del carro i dels ganxos. 

- Es prohibeix en aquesta obra l’elevació o transport de persones en 

l´interior de safates, safates, cubilots, etc. 

- Tota la maquinària autopropulsada portarà una balissament  intermitent 

lluminosa. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Faixa antivibratòria. 

- Maniquets antivibratoris. 

- Protectors auditius. 

 

1.4.16.3 Maquinària pel moviment de terres en general. 

Riscs d’accident 

- Tomb. 

- Atropellament. 

- Atrapament. 

- Els derivats d´operacions de manteniment. 

- Projeccions. 

- Desplomament de terres a cotes inferiors. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Pols ambiental. 

- Desplomament de talussos sobre la màquina. 

- Desplomament d’arbres sobre la màquina. 

- Caigudes al pujar o baixar la màquina. 

- Petjades en dolenta posició.  

 

 

Normes o mesures preventives 

- Les màquines pels moviments de terres a utilitzar en aquesta obra estaran 

dotades de fars de marxa  cap a endavant i de retrocés, servofrens, fre de 

mà, botzina automatica de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic 

de seguretat antitomb i antiimpactes i un extintor. 
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- Les màquines pel moviment de terres a utilitzar seran inspeccionades 

diariament, controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, fre, 

direcció, llums, botzina de retrocés, transmisions i cadenes. 

- Es prohibeix treballar o romandre dintre del radi d´acció de la maquinària. 

- Durant el temps de pèrdua de les màquines es senyalitzarà el seu entorn 

amb "senyals de perill", per a evitar els riscos per error de frens o per 

atropellament durant la posta en marxa. 

- Es prohibeix expresament treballar amb maquinària en la proximitat de la 

línia elèctrica (a menys de 8 m) fins la conclusió de la instal·lació definida 

dintre d´aquest plà de seguretat i salut, de la protecció d´avant contactes 

elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part d´una 

màquina de pneumàtics, el maquinista romandrà immòbil en el seu posat i 

sòl·licitarà auxili per medi de les botzines. Abans de realitzar cap acció, 

s’inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la 

possibilitat de pont elèctric amb el terreny; de ser possible el salt sense 

risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense 

tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran 

acordonades a una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de 

la línia per a que efectui els talls del subministrament i postes de terra 

necessàries per poder canviar, sense riscos, la posició de la màquina. 

- Abans d’ abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en 

contacte amb el sòl, la ganiveta, cassó, etc., posat el fre de mà i aturat el 

motor extraient la clau de contacte, per a evitar els riscos per error del 

sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i esglaons d´accés per conducció o manteniment, 

romandran nets de grava, fangs i olis. 

- Es prohibeix en aquesta obra el transport de persones sobre les màquines 

pel moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o 

d’atropellaments. 

- Es prohibeixen les feines de manteniment o recepció de maquinària amb el 

motor en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

- S’instal·laran limitadors de seguretat de fi de recorregut, d´avant la 

coronació dels talls, als que ha d’aproximar-se la maquinària empleada en 

la moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

- Es prohibeix el arreplec de terres a menys de 3 m del marge de 

l´excavació. 
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- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcurreixin pròxims als talls de 

l´excavació a un mínim de 2m de distància d´aquesta, per a evitar la 

caiguda de la maquinària per sobrecàrrega del marge dels talussos. 

- La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida en el 

seu cas diariament. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Guants de cuir. 

- Roba de treball. 

- Vestits per temps emplujats. 

- Botes de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Polseres elàstiques antivibratòries.  

 

1.4.16.4 Pala carregadora sobre erugues o sobre pneumàtics. 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament. 

- Enllavissada de la màquina. 

- Maquina en marxa fora de control. 

- Tomb de la màquina. 

- Caiguda de la màquina per pendents. 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contacte amb línies elèctriques. 

- Interferències amb infraestuctures urbanes. 

- Desplomament de talussos o de fronts d’excavació. 

- Incendi. 

- Cremades. 

- Atrapaments. 

- Projecció d´objectes durant el treball. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll propi  i d’adjunt. 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 
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- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes. 

- Considerar a més a més, els propis del precediment i diseny escollit pel 

moviment de terres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Als maquinistes de les pales carregadors se’ls comunicarà per escrit la 

següent normativa preventiva, abans de l’inici dels treballs. De l’entrega 

quedarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa.  

 

Normes d´actuació preventiva pels maquinistes de la pala carregadora 

 Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafalls 

disposats per tal funció. 

 No pujar utilitzant les llantes, cubertes, cadenes i guardafangs. 

 Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb ambdós 

més. 

 No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent pel 

treballador. 

 No intenti realitzar "ajustament" amb la màquina en moviment o amb el 

motor en funcionament. 

 No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina. 

 No treballar amb la màquina en situació d´averia o semiaveria. Parar-la 

primer, després reiniciar el treball. 

 Per evitar lessions, recolçar en el sòl la cullera, parar el motor, posar el 

fre de mà i bloquejar la màquina; a continuació, realitzar les operacions 

de servei que necessiti. 

 No guardar draps grassos ni combustible sobre la pala, poden 

incendiar-se. 

 En cas d’escalfament del motor, recordar que no s´ha d´obrir 

directament la tapa del radiador. Si ho fa després, el vapor pot 

ocasionar-li cremades greus. 

 Evitar tocar líquids anticorrosió; si ha de fer-se, protegir-se amb guants i 

ulleres antiprojeccions. 

 Recordar que l´oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-

ho només quan estigui fred. 

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

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

 No tocar directament l’electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-

ho per algun motiu, fer-ho protegit per guants impermeables. 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

82 
 

 Comprobar abans de donar servei l´àrea central de la màquina que ja 

ha instal·lat l´eslabó de traba. 

 Si s´ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar 

el motor i extraure totalment la clau de contacte. 

 Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb careta, mono, mandil i 

guants de goma quant utilitzi aire a pressió. 

 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-

les d´oli. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no 

s´ha instal·lat els blocs d’immobilització en les rodes. 

 Si s´ha d´arrancar la màquina, mitjançant la bateria d´una altra 

màquina, es pendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. 

Recordar que els líquids de la bateries desprenen gasos inflamables. La 

bateria pot explotar. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió 

recomanada pel fabricant de la màquina. 

 Durant l´omplert d’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de 

rodolada apartat del punt de connexió. Recordar que un rebentament 

del conducte de goma o de l’embocadura, pot convertir el conjunt en un 

fuet. 

 

- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer 

flonjalls i embarraments excessius que aflaqueixin la seguretat de la 

circulació de la maquinària. 

- No s’admetran en aquesta obra pales carregadores que no vinguin amb la 

protecció de cabina antitomb instal·lada. 

- Les proteccions de cabina antitomb per cada model de pales seran les 

dissenyades expressament pel fabricant pel seu model. 

- Les proteccions de la cabina antitomb no presentaran deformacions per 

haver resistit algún tomb, perquè s´autoritzi a la pala carregador al 

començament o continuació dels treballs. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor, amb la finalitat 

d’assegurar que el conductor no reb en la cabina gasos procedents de la 

combustió. Aquesta precaució s´extremarà en els motors provistos de 

ventilador d’aspiració pel radiador. 

- Les pales carregadores en aquesta obra estaran dotades d´una farmaciola 

de primers auxilis, ubicada de forma resguardada per mantenir-ho net 

interna i externament. 
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- Les pales carregadores d´aquesta obra que hagin  de transitar per la via 

pública cumpliran amb les disposicions legals necessàries per estar 

autoritzades. 

- 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 i 

sense recolçar en el sòl. 

- Durant els transport de terres, la cullera romandrà el més baix possible per 

a poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

- Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s´efectuaran sempre 

utilitzant marxes curtes. 

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

- Es prohibeix transportar persones en l´interior de la cullera. 

- Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la 

cullera. 

- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d´un 

extintor, timbrat i amb les revisons al dia. 

- Es prohibeix l´accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense 

cenyir. 

- Es prohibeix encarar-se a la pala durant la realització de qualsevol 

moviment. 

- Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 

- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de 

llums i botzina de retrocés. 

- Es prohibeix arrancar el motor sense abans assegurar-se de que no hi ha 

ningú en l’àrea d’operació de la pala. 

- Es prohibeix expresament dormitar sota l’ombra projectada per les pales 

carregadores en repòs. 

- Els conductors vigilaran de que no existeixi perill pels treballadors que es 

trobin en l´interior de pous o rases pròxims al lloc d’excavació. 

- Els conductors, abans de realitzar "nous recorreguts", faràn a peu el camí 

amb la fi d´observar les irregularitats que puguin donar origen a oscilacions 

verticals o horitzontals de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues, sota règim de forts vents. 

 

Equips de protecció individual 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Casc polietilè. 
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- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Calçat antilliscant. 

- Botes impermeables. 

- Careta amb filtre mecànic recambiable antipols. 

- Mandil de cuir. 

- Polaines de cuir. 

- Calçat per conducció. 

 

1.4.16.5 Retroexcavadora sobre erugues o sobre pneumàtics. 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament. 

- Enllavissada de la màquina. 

- Màquina en marxa fora de control. 

- Tomb de la màquina. 

- Caigudes per pendents. 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contacte amb línies elèctriques aèrees o enterradas. 

- Interferències amb infraestuctures urbanes. 

- Incendi. 

- Cremades. 

- Atrapament. 

- Projecció d´objectes. 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Sorolls propis i ambientals. 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 

- Els derivats de la realització dels treballs sota condicions metereològiques 

extremes. 

- Els derivats de les operacions necessàries per a rescatar cullerons de la 

bivalva atrapats n l´interior de les rases. 

- Considerar a més a més els propis del precediment i disseny escollit pel 

moviment de terres. 
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Normes o mesures preventives tipus 

- S’entregarà als subcontratistas que hagin de manejar aquest tipus de 

màquines, les normes i exigències de seguretat que els afectin 

específicament segons el Pla de Seguretat. 

- S’entregarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar 

en aquesta obra, la següent normativa d´actuació preventiva. Quedarà 

constància escrita de l’enrega a disposició de la Direcció Facultativa. 

 

Normes d´actuació preventiva pels maquinistes de la retroexcavadora 

 Per pujar o baixar de la "retro", utilitzar els esglaons i agafalls disposats 

per tal manejament; evitarà lessions per caigudes. 

 No accedir a la màquina encaramant-se a través de les llantes, 

cubertes i guardafangs; evitarà caigudes. 

 Pujar i baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdós 

més; ho farà de forma segura. 

 No salti mai directament al sòl si no és per perill imminent per la seva 

persona. 

 No intenti realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el 

motor en funcionament; pot patir lessions. 

 No permetre l´accés de la "retro" a persones no autoritzades; poden 

provocar accidents, o lessions. 

 No treballar amb la "retro" en situació de semiaveria. Reparar-la primer i 

després recomençar el treball. 

 Per a evitar lessions durant les operacions de manteniment, recolçar 

primer la cullera en el sòl, parar el motor, posi en servei el fre de mà i 

bloquegi la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei 

que procedeixin. 

 No guardar combustible ni draps grassos en la "retro", poden inflamar-

se. 

 No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de 

forma incontrolada poden causar cremades. 

 Protegir-se amb guants si per alguna causa s´ha de tocar el líquid 

anticorrosió. Utilitzar a més a més ulleres antiprojeccions. 

 Canviar l´oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar 

cremades. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s´ha de 

manipular, no fumar ni apropar-se al  foc. 
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 Si s´ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit amb guants. Recordar que 

es corrosiu. 

 Si es desitja manipular en el sistema elèctric, desembectar la màquina i 

extraure primer la clau de contacte. 

 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-

les d´oli. Recordar que l´oli del sistema hidràulic és inflamable. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no 

s´ha instal·lat els blocs d’immobilització de les rodes. 

 Si s´ha d´arrancar la màquina mitjançant la bateria d´una altra màquina, 

es pendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. Recordar 

que els electròlits desprenen gasos inflamables. Les bateries poden 

setallar. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l´inflat a la pressió 

recomanada pel fabricant de la màquina. 

 Durant l´omplert de l´aire de les rodes, situar-se darrera la banda de 

rodolada, apartat del punt desconexió. Recordar que el rebentament de 

la manguera del subministrament o la ruptura de la broquet poden fer-la 

actuar com un fuet. 

 Pendre tota classe de precaucions; recordar que la cullera bivalvea pot 

oscil·lar en totes les direccions i donar cops a la cabina o a les 

persones circundants que treballan juntament amb l’operari, durant els 

desplaçaments de la màquina. 

 Abans d´iniciar cada torn de treball, comprobar que funcionin els 

comandaments correctament. 

 No olvidar ajustar el seient perquè pugui arribar els controls sense 

dificultat. 

 Totes les operacions de control del bon funcionament dels 

comandaments s’han de fer amb marxes sumament lentes. 

 Si es topa amb cables elèctrics, no sortir de la màquina fins haver 

interrumput el contacte i allunyat a la "retro" del lloc. Saltar llavors, 

sense tocar a un temps el terreny. 

 

- S´acotarà a una distància igual a la del aconseguiment màxim 

del braç excavador l´entorn de la màquina. Es prohibeix en la zona la 

realització de treballs o la permanència de persones. 

- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a 

evitar fer flonjalls i fangueigs excessius, que aflaqueixin la seguretat de la 

circulació. 
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- No s’admetran en aquesta obra retroexcavadora desprovistes 

de cabina antitomb. 

- Les cabines antitomb seran exclusivament les indicades pel 

fabricant per cada model de màquina. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per 

a evitar gasos en la cabina. 

- Les "retro" a utilitzar en l’obra estaran dotades d´un farmaciola 

portàtil de primers auxilis, ubicada de forma resguardada per conservar-la 

neta. 

- Les "retros" a contractar per aquesta obra cumpliran tots els 

requisits per a que puguin autodesplaçar-se per carretera. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la 

"retro" amb el motor en marxa, per a evitar el risc d’atropellament. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la 

"retro" sense haver depositat la cullera en el sòl. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la 

cullera bivalvea sense tancar, encara que quedi recolçada en el sòl. 

- Es prohibeix desplaçar la "retro" si abans no s´ha recolçat sobre 

la màquina la cullera, en evitació de balanceigs. 

- Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es 

realitzaran lentament. 

- Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en 

prevenció de caigudes, cops, etc. 

- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar 

persones i accedir a treballs puntuals. 

- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obre estaran 

dotades d´un extintor, timbrat i amb les revisons al dia. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense 

abans haver posat en servei els recolçaments hidràulics d’immobilització. 

- Es prohibeix expresament en aquesta obra el maneig de grans 

càrregues. sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix en aquesta obra utilitzar la "retro" amb una grua, 

per la introducció de peces, etc., en l´interior de les rases. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil 

de la "retro". 

- El canvi de posició de la "retro", s’ efectuarà situant el braç en el 

sentit de la marxa. 
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- El canvi de posició de la "retro" en treballs a mitja vessant, s’ 

efectuarà situant el braç cap a la part alta de la pendent amb la fi 

d´augmentar en el possible l’ estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres del 

marge de barrancs, clots, etc., per evitar el risc de tomb per fatiga del 

terreny. 

- Es prohibeix realitzar treballs en l´interior de les trinxeres ,en la 

zona de aconseguiment del braç de la retro. 

- S’instal·larà una senyal de perill sobre un peu dret, amb límit de 

la zona de seguretat del aconseguiment del braç de la "retro". Aquesta 

senyal s’anirà desplaçant conforme avanci l´excavació. 

- Es prohibeix abocar els productes de l´excavació amb la retro a 

menys de 4 metres, del marge de tall superior d´una rasa o trinxera, per 

evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes impermeables. 

- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 

 

 

 

 

 

1.4.16.6 Bulldozer 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament. 

- Enllavissades incontrolats del tractor. 

- Màquines en marxa fora de control. 

- Tomb del bulldozer. 

- Caigudes per pendents. 

- Col·lisió contra altres vehicles. 
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- Contacte amb línies elèctriques. 

- Incendi. 

- Cremades. 

- Atrapaments. 

- Caigudes de persones des de la màquina 

- Cops. 

- Projecció d´objectes. 

- Soroll propi i ambiental 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 

- Els derivats de la realització de treballs en condicions metereològiques 

extremes. 

- Considerar ademés, els propis del precediment escollit pel moviment de 

terres.  

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

- S’entregarà als subcontractistes que hagi de manejar aquest tipus de 

maquinària, les normes i exigències de seguretat que les afectin 

específicament segons el Pla de Seguretat. 

- Es comunicarà per escrit als maquinistes del bulldozer a utilitzar en 

aquesta obra, la següent normativa d´actuació preventiva. De l´entrega, 

quedarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa 

 

Normes d´actuació preventives pels maquinistes dels bulldozeres 

 Per pujar o baixar del bulldozer utilitzi els esglaons i agafalls 

disposades per tal manejament. 

 No accedeixi a la màquina encaramant-se a través de les llantes, 

cubertes, i guardafangs. 

 Pujar o baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdos 

més ho farà de forma segura. 

 No saltar mai directament al sòl si no és per perill inminent per la 

persona. 

 No tractar de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o 

amb el motor en funcionament. 

 No permetre l´accés al bulldozer de persones no autoritzades, poden 

provocar accidents, o accidentar-se. 
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 No treballar amb bulldozer en situació de semiaveria. Repasar les 

deficiències primer, després, recomençar el treball. 

 Per evitar lessions durant les operacions, de manteniment recolçar 

primer la ganiveta en el sòl, parar el motor, posar en servei el fre de mà 

i bloquejar la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei 

que es necessiti. 

 No guardar combustible ni draps grassos sobre el bulldozer, poden 

incendiar-se. 

 No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de 

forma incontrolada poden causar cremades. 

 Potegerse amb guants si per alguna causa ha de tocar-se el líquid 

anticorrosions. Utilitzar ademés ulleres antiprojeccions. 

 Canviar l´oli del motor i del sistema i del sistema hidràulic en fred per 

evitar cremades. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si  s´ha de 

manipular no fumar ni apropar foc. 

 Si s´ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit per guants impermeables. 

 Si es desitja manipular en la sistema elèctric del bulldozer, 

desembectar el motor i extraure primer la clau del contacte. 

 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, vuidar-les i netejar-

les d´oli. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua si abans no 

ha instal·lat els tocos de inmobilització de les rodes. 

 Si s´ha de "arrancar el motor", mitjançant la bateria d´una altra 

màquina, pendre precaucions per evitar espurnes dels cables. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l´inflat a la pressió 

recomanada pel fabricant del seu bulldozer. 

 Durant l´omplert de l´aire de les rodes, situar-se radera la banda de 

rodolada, apartat del punt de connexió. 

 Abans d´iniciar cada torn de treball, comprobar que funcionin els 

comandaments correctament. 

 No olvidar ajustar per que es pugui arribar els controls sense dificultat. 

 Per evitar accidents, les operacions de control del funcionament dels 

comandaments, fer-ho amb marxes sumament lentes. 

 Si es topa amb cables elèctrics no sortir de la màquina, fins  haver 

interrumput el contacte i allunyat el bulldozer del lloc. Saltar llavors, 

sense tocar i un temps el terreny, i la màquina. 
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- Els camions de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar 

fer flonjalls i fangueigs excessius, que poden provocar accidents. 

- No s’admetran en l’obra bulldozeres desprovistos de cabina 

antitomb. 

- Les cabines antitomb seran exclusivament ls´indicades pel 

fabricant per cada model de bulldozer a utilitzar. 

- Les cabines antitomb montades sobre els bulldozeres a utilitzar 

en l’obra, no presentaran deformacions per haver patit algun tomb. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per 

evitar que en la cabina es rebin gasos nocius. 

- Els bulldozeres a utilitzar en aquesta obra estaran dotats d´una 

farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicada de forma resguardada per 

conservar-lo-la neta. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin els 

bulldozeres amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix el abandonament de la màquina sens´haver 

,abans, recolçat sobre el sòl la ganiveta i el escarificadora. 

- Es prohibeix el transport de persones sobre el bulldozer, per 

evitar el risc de caigudes o atropellaments. 

- Els bulldozeres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotats d´un 

extintor, timbrat i amb les revisons al dia. 

- Es prohibeix l´accés a la cabina de comandament dels 

bulldozeres, utilitzant vestimentes sense cenyir i joies, que puguin 

enganxar-se en els sortints i en els controls. 

- Es prohibeix encara-se sobre el bulldozer durant la realització 

de qualsevol moviment. 

- Els bulldozeres a utilitzar en aquesta obra estaran dotats de 

llums i botzines de retrocés. 

- Es prohibeix estacionar els bulldozeres en aquesta obra a 

menys de tres metres, del marge de barrancs, clots,trinxeres, etc., per 

evitar el risc de tombs per fatiga del terreny. 

- Es prohibeix realitzar treballs en aquesta obra en proximitat dels 

bulldozeres en funcionament. 

- Abans d´iniciar buidats a mitja vessant amb vessat cap a la 

pendent, s’ inspeccionarà detingudament la zona, en prevenció de 

enllavissades o allaus sobre les persones o coses. 

- Com a  norma general, s´evitarà en lo possible, superar els 3 

Km./h. en el moviment de terres mitjançant bulldozer. 
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- Com a norma general, es prohibeix la utilització dels bulldozeres 

en les zones d´aquesta obra amb pendents en torn al 50%. 

- En prevenció de tombs per enllavissada, es senyalitzaran els 

marges superiors dels talussos que hagin  de ser transitats mitjançant 

corda de banderoles, balisses, etc., ubicades a una distància no inferior als 

2 m., del marge. 

- Abans de l´inici de treballs amb els bulldozeres, al peu dels 

talussos ja contruits, de l’obra ,  s’inspeccionaran aquells materials, 

inestables, que pugueren desprendre´s accidentalment sobre el piló. Una 

vegada sanejat, es procedirà al inici dels treballs a màquina. 

  

Equips de protecció individual 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes antirrelliscants. 

- Botes impermeables. 

- Calçat de conducció de vehicles. 

- Careta amb filtre mecànic recambiable. 

- Mandil de cuir o de P.V.C. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 

 

 

1.4.16.7 Màquines per a moviement de terres 
 
Objecte 
 
Amb aquesta NTP es pretén realitzar un compendi  dels riscs i mesures de seguretat 
que poden afectar en general a la maquinària per a moviment de terres, ja que els 
riscs i mesures de seguretat específics de cada màquina s’analitzen en una NTP 
exclusivament per a cada una d’elles. 
 
Característiques generals 
 
S’estudien i analitzen els riscs i les mesures preventives de les màquines atenent a les 
fases de treball així com un cop finalitzat on aquest pot desenvolupar diferents 
operacions en les mateixes. 
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Aquesta NTP pot aplicar-se a la pala carregadora de rodes i d’oruga o cadenes, 
bulldozer, retroexcavadora, compactadora, mototrailla i motoanivelladora. 
 
Desenvolupament de les fases de treball 
 
Abans de començar qualsevol feina 
 
Es precisa conèixer les regles i recomanacions que aconsella el contractista de l’obra. 
Així mateix tenen de seguir-se les recomanacions especials que realitzi l’encarregat 
de l’obra. 
El conductor tindrà d’utilitzar elements de protecció individual: 
 
Casc protector del cap:  
Habitualment al cap del conductor està protegida amb cabina, però és indispensable 
l’ús del casc protector quant s’abandona la mateixa per a circular l’obra. El casc de 
seguretat estarà homologat (MT-1) 

 
Botes de seguretat antilliscants: 
El calçat de seguretat és important degut a les condicions en les que es sol treballar a 
l’obra (amb fang, aigua, oli, grasses, etc.) 

 
Protecció de les orelles: 

 
Quant el nivell de soroll sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 dB, serà obligatori l’ús d’auriculars o taps. Seran homologats (MT-
2). 

 
Roba de treball: 

 
No s’han d’utilitzar robes de treball soltes que puguin ser atrapades per elements en 
moviment. Eventualment, quant les condicions atmosfèriques ho aconsellin i el lloc de 
maneig no tingui cabina, el conductor tindrà de portar roba que li protegeixi de la pluja. 

 
Guants: 

 
El conductor tindrà de disposar de guants adequats per a possibles emergències de 
conservació durant la feina. 

 
Protecció de la vista:  

 
Així mateix, i quant no existeixi cabina , el conductor tindrà de fer ús d’ulleres de 
seguretat a fi de protegir-se de la projecció de partícules en operacions d’excavació. 

 
- Tota mena de protecció personal estarà homologada sempre que ho exigeixi la 

normativa vigent. 
 
- Es coneixeran les normes de circulació a la zona de treball, les senyals i 

balisaments utilitzats tal com: banderoles, tanques, senyals manuals, 
lluminoses i sonores. 

 
- Quant es tingui de treballar a la via pública, la màquina tindrà d’estar 

convenientment senyalitzada d’acord amb lo indicat al Codi de Circulació. 
 
Familiaritzar-se amb el funcionament de la màquina: 
 

Circumstàncies Mesures preventives 
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perilloses 
 

Maniobrar la màquina 
imprudentment 
 
 
 

- Conèixer les possibilitats i els límits de la màquina, i particularment l’espai 
necessari per maniobrar. 
- Quant l’espai de maniobra es molt reduït o limitat per obstacles, s’ha de 
balisar la zona d’evolució de la mateixa 
- Vigilar la posició, la funció, el sentit de funcionament de cada un dels aparells 
de maneig, dels dispositius de senyalització i dels dispositius de seguretat. 
- Regular el seient a la comoditat, estatura i pes del conductor. 

 
Conèixer la zona de treball: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
No examinar 
convenientment el lloc 
de treball 
 
 
 

Mesures preventives 
- Conèixer el pla de circulació de l’obra i cada dia informar-se dels treballs 
realitzats que poden constituir risc: rases obertes, estesa de cables, etc. 
- Conèixer l’alçada de la màquina circulant i treballant, així com les zones 
d’alçada limitada o estretes. 
- Amb el tren de rodat de rodes de goma, circular amb precaució o velocitat 
lenta en zones de pols, fang o terres gelats. 
- Realitzar un bon manteniment de les zones de circulació. 

 
Començar el treball amb seguretat: 
 
Abans de posar el motor en marxa es tindrà de realitzar una sèrie de controls d’acord 
amb el manual del constructor de la màquina; qualsevol anomalia que s’observi 
s’anotarà en un registre d’observacions i es comunicarà al taller mecànic de 
manteniment. 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Falta de controls de la 
màquina 
 
 
Visibilitat defectuosa 
 
Carència d’ordre 

Mesures preventives 
- Mirar al voltant de la màquina per observar les possibles fuites d’oli, les peces 
o conduccions en mal estat, etc. 
- Comprovar les llunes, llums de posició, els intermitents i llums de stop. 
- Comprovar l’estat dels pneumàtics en quant a pressió i talls en els mateixos. 
- Tots els dispositius de seguretat tenen d’estar al seu lloc. 
- Comprovar els nivells d’oli i aigua. 
- Netejar els neteja parabrises, els miralls i retrovisors abans de posar en marxa 
la màquina, treure tot les que pugui dificultar la visibilitat.  
- No deixar draps al recinte del motor 
- El lloc de conducció té d’estar net, treure l’oli, la grassa, el fang del terra, les 
zones d’accés a la cabina i als agafadors. 
- A l’hivern realitzar el mateix quan hi hagi neu o gel. 
- No deixar al terra de la cabina de conducció objectes diversos als com eines, 
draps, etc. Utilitzar per això la caixa d’eines. 

 
 
 
 
 
Al arrancar la màquina: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Abans de pujar a la 
màquina 
 
Pujar a la cabina 
agafant-se al volant o a 
alguna palanca de 
maneig 
 
Al arrencar el motor 
 
Amb el motor en 
marxa, defectes en el 
funcionament de la 

Mesures preventives 
- Comprovar que cap persona es trobi a les proximitats de la màquina, i si hi ha 
algú que s’aparti de les seves immediacions. 
- Eixugar-se les mans, traient-se el fang de les sabates. 
- Utilitzar les empunyadures i estreps per pujar, si estan espatllats es repararan. 
- Verificar la regulació del seient 
- Seguir les instruccions del manual del constructor i en particular: 
     · Col·locar tots els mecanismes en punt mort. 
     · Asseure’s abans de posar en marxa el motor. 
     · Quedar-se assegut al conduir  
     · Verificar que les indicacions dels controls són normals. 
     · No arrencar en locals tancats 
- En un lloc lliure d’obstacles i segur, verificar el bon funcionament: dels frens 
principals i de parada, fer girar el volant en els dos sentits a petita velocitat o 
maniobra amb les palanques, col·locar les diferents marxes. 
llunes, llums de posició, els intermitents i llums de stop. 
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màquina 

 
Treballar amb seguretat: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Imprudència en la 
conducció de la 
màquina 
 
Circular imprudentment 
 
 
 
 
 
 
 
Treballar sense 
seguretat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terreny amb pendent 
 
 
 
 
 
 
 
Treballs d’enderroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscs elèctrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es treballa en lloc 
perillós  

Mesures preventives 
- No pujar passatgers. 
- No deixar estacionar a ningú als voltants de la màquina. 
- No utilitzar la pala com a bastida o plataforma per pujar persones. 
- No col·locar la cullera per sobre de la cabina del camió 
- Abans d’efectuar qualsevol desplaçament amb la màquina mirar al voltant, 
observant que no hagi treballadors en les seves immediacions. 
- Abans de desplaçar-se en carretera la retroexcavadora es tindran de 
bloquejar els estabilitzadors, la ploma, i la zona que gira amb els mecanismes 
previstos per a tal efecte. 
- Respectar les senyalitzacions. 
- Circular a certa distància de les rases, talussos i tota alteració del terreny que 
pugui possibilitar el bolcat de la màquina. 
Les pendents i les crestes dels talussos tenen d’estar netes abans de 
començar les feines. 
No pujar ni baixar mai en marxa, encara que sigui a poca velocitat. 
Col·locar el camió paral·lelament a la màquina. 
Carregar els camions amb precaució. Quant no es tingui pràctica provar amb 
dos postes i una barra horitzontal. 
Treballar sempre que sigui possible amb el ven posterior, d’aquesta manera la 
pols no impedirà la visibilitat. 
Si el conductor del camió ha abandonat la cabina, comprovar que no es trobi en 
el radi de treball de la màquina. 
Quant el terra està en pendent, frenar la màquina i treballar amb l’equip orientat 
cap a la pendent. 
Sempre que sigui possible, col·locar l’equip sobre una superfície plana, 
preparada i situada lo suficientment lluny de zones amb risc d’esllavissada. 
No baixar de costat. 
Per a desplaçar-se sobre un terreny amb pendent orientar el braç cap a la part 
de sota, tocant casi el terra. 
Per a l’extracció treballar de cara a la pendent. 
Al parar, orientar l’equip cap a la part alta de la pendent i recolzar-lo al terra. 
Una pendent es baixa amb la mateixa velocitat que es puja. 
No baixar mai una pendent amb el motor parat o en punt mort, baixar amb una 
marxa posada. 
No enderrocar amb la cullera elements de construcció en els que l’alçada per 
sobre del terra es superior a la longitud de la projecció horitzontal del braç 
d’acció. 
Tapar els forats del terra abans de circular. Si això no es possible balisar la 
zona. 
Quant es realitzin rampes, no utilitzar bigues de fusta o ferro que puguin quedar 
forats. 
Equipar a la cabina d’una estructura que protegeix-hi al conductor contra 
caiguda de materials. 
No treballar en les proximitats d’una línia elèctrica aèria amb tensió sense 
assegurar-se que s’han pres les distàncies mínimes de seguretat. Quant es 
circula per sobre d’un camí junt a una línia elèctrica s’ha de tenir en compte les 
sinuositats, clots i altres irregularitats del mateix a l’hora de calcular les 
distàncies mínimes. 
Per a línies de menys de 66.000 V, la distància serà com a mínim de 3m. i de 5 
m. per les altres de més de 66.000 V. (Veure NTP 72.83). Així mateix per evitar 
la formació d’arc al treballar pròxims a línies aèries respecte les distàncies 
anteriors. 
Quant es treballa en rasa, en cantera, junt a talussos en els que hi hagi perill de 
caiguda de materials o de bolcat de la maquinària s’equiparà la 
retroexcavadora amb cabina antibolc i contra caiguda d’objectes. Si s’entra en 
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una galeria fosca, encendre els fanals i les llums de posició. 

 
Al finalitzar la jornada de treball 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Omplir de carburant 
 
Aparcar la màquina 

Mesures preventives 
- Quant s’ompli el dipòsit no fumar i tenir el motor parat. 
- Col·locar-se a favor del vent per no quedar esquitxat. 
- Tancar bé el tap del dipòsit  
- És preferible parar la màquina en terreny pla, calçar les rodes i recolzar 
l’equip al terra. 
- El terra on s’estacioni la màquina serà ferm i sòlid; a l’hivern no estacionar la 
màquina al barranc o en tolls d’aigua ja que es pot gelar. 
- Per parar la màquina, consultar el manual del constructor. 
- Col·locar tots els aparells de maneig en punt mort. 
- Col·locar el fre de parada i desconnectar la bateria. 
- Treure la clau de contacte i guardar-la el maquinista, així mateix tancar la 
porta de la cabina. 
- Baixar de la cabina utilitzant les empunyadures i esglaons dissenyats per a tal 
funció. Sempre mirant a la màquina. 

 
Treballs auxiliars a la màquina  
 
Canvis de l’equip de treball 
 

- Escollir un emplaçament pla i ben desembrassat. 
- Les peces desmuntades s’evacuaran del lloc de treball. 
- Seguir escrupolosament les indicacions del constructor. 
- Abans de desconnectar els circuits hidràulics baixar la pressió dels mateixos. 
- Pel maneig de les peces utilitzar guants. 
- Si el conductor necessita un ajudant, li explicarà amb detall què és el que té de 

fer i l’observarà en tot moment. 
 
Avaries a la zona de treball 
 

- Baixar l’equip al terra, parar el motor i col·locar el fre, sempre que això sigui 
possible 

- Col·locar les senyals adequades indicant l’avaria de la màquina. 
- Si es para el motor, parar immediatament la màquina, ja que es corre el risc de 

quedar-se sense frens ni direcció. 
- Parar qualsevol avaria rellegir el manual del constructor. No fer remolcar mai 

per posar el motor en marxa. 
- No servir-se mai de la pala per aixecar la màquina. 
- Per canviar un pneumàtic col·locar una base ferma per a pujar la màquina. 

 
Transport de la màquina 
 

- Estacionar el remolc a una zona plana 
- Comprovar que la longitud de remolc és la adequada per transportar la 

màquina.  
- Comprovar que les rampes d’accés poden suportar el pes de la màquina. 
- Baixar la cullera en quant s’hagi pujat la màquina al remolc. 
- Si la cullera no cap en la longitud del remolc, es desmuntarà. 
- Treure la clau de contacte. 
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- Subjectar fort les rodes a la plataforma del terreny. 
 
Manteniment 
 
a) Manteniment en la zona de treball 
 

- Col·locar la màquina en un terreny pla. Bloquejar les rodes o les cadenes. 
- Col·locar la cullera recolzada al terra. Si es té de mantenir la cullera aixecada 

s’immobilitzarà adequadament. 
- Desconnectar la bateria per impedir una arrancada inesperada de la màquina. 
- No quedar-se entre les rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç. 
- No col·locar mai una peça metàl·lica sobre el borns de la bateria. 
- Utilitzar un mesurador de càrrega per verificar la bateria. 
- No utilitzar un encenedor o llumins per mirar dins del motor. 
- Aprendre a utilitzar els extintors. 
- Conservar la màquina en bon estat de neteja. 

 
b) Manteniment a taller 
 

- Abans de començar les reparacions, es convenient netejar la zona a reparar. 
- No netejar mai les peces amb gasolina. Treballar en un local ventil·lat. 
- NO FUMAR. 
- Abans de començar les reparacions, treure la clau de contacte, bloquejar la 

màquina i col·locar rètols indicant que no es manipulin els mecanismes. 
- Si varis mecànics treballen en la mateixa màquina, els seus treballs tindran de 

ser coordinats i coneguts entre ells. 
- Deixar refredar el motor abans de treure el tap del radiador. 
- Baixar la pressió del circuit hidràulic abans de treure el tap de buidat, així com 

quant es realitza el buidat de l’oli vigilar que no estigui cremat. 
- Si es té de deixar elevat el braç i la cullera, es procedirà a la seva 

immobilització abans de començar el treball. 
- Quant s’arregli la tensió de les corretges del motor, aquest estarà aturat. 
- Abans d’arrencar el motor, comprovar que no s’hagi deixat cap eina sobre el 

mateix. 
- Utilitzar guants i sabates de seguretat. 

 
c) Manteniment dels pneumàtics 
 

- Per canviar una roda, col·locar els estabilitzadors. 
- No utilitzar mai la ploma o la cullera per aixecar la màquina. 
- Utilitzar sempre una caixa d’inflat, quant la roda no està sobre la màquina. 
- Quant s’estigui inflant una roda no romandrà davant de la mateixa si no al 

lateral. 
- No tallar ni soldar a sobre d’una llanta amb el pneumàtica inflat. 

 
Examen de la màquina: 
 

- La màquina abans de començar qualsevol feina, tindrà de ser examinada en 
totes les seves parts. 

- Els exàmens tenen de renovar-se totes les vegades que siguin necessàries i 
fonamentalment quan hagi hagut un error amb el material, en la màquina, en 
les instal·lacions o els dispositius de seguretat havent produït o no un accident. 

- Tots aquests exàmens els realitzarà l’encarregat o personal competent 
designat pel mateix. El nom i el càrrec d’aquesta persona es consignarà en un 
llibre de registre de seguretat, el qual guardarà l’encarregat. 
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Consells pel conductor: 
 

- No ingerir begudes alcohòliques abans i durant la feina. 
- No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment 

tranquil·litzant. 
- No realitzar carreres, ni bromes als altres conductors. 
- Estar únicament atent a la feina. 
- No transportar a ningú a la cullera. 
- Quant algú té de guiar al maquinista, aquest no el perdrà de vista. 
- No deixar mai que aquest ajudant toqui els aparells de maneig de la màquina. 
- Encendre els fanals al final del dia per a veure i ser vist. 

 
Notes sobre elements de protecció personal 
 
Cascs protector del cap: 
 
Habitualment el lloc del conductor està protegit amb cabina, però és indispensable l’ús 
del casc protector quant s’abandona la mateixa per circular per l’obra. 
El casc de seguretat serà homologat (MT-1). 
 
Botes de seguretat antilliscants:  
 
El calçat de seguretat és important degut a les condicions en les què es sol treballar a 
l’obra (amb fanc, aigua, olis, grasses, etc.). 
 
Protecció de les orelles: 
 
Quant el nivell de soroll sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 dB, serà obligatori l’ús d’auriculars o de tapa homologats (MT-2). 
 
Roba de treball: 
 
No s’han d’utilitzar robes de treball soltes que puguin se atrapades per elements en 
moviment. 
Eventualment quant les condicions atmosfèriques ho aconsellin i el lloc de maneig no 
tingui cabina, el conductor tindrà de disposar de roba que el protegeixi de la pluja. 
 
Guants: 
 
El conductor tindrà de disposar de guants adequats per a possibles emergències de 
conservació durant la feina.  
 
Protecció de la vista: 
 
Així mateix i quant no existeixi cabina, el conductor tindrà de fer ús d’ulleres de 
seguretat a fi de protegir-se de la projecció de partícules a operacions d’excavació. 
Si les ulleres són de tipus universal seran homologades (MT-10).  
 
Cinturó abdominal antivibratòri: 
 
Amb l’objecte de quedar protegit dels efectes de les vibracions. 
Aquest cinturó pot complir la doble missió d’evitar el llançament del conductor fora del 
tractor. 
 
Protecció de l’aparell respiratòri 
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A treballs amb terres pulvígenes, s’haurà de fer ús de mascaretes (MT-8). 
 
1.4.16.8 Màquina tipus bobcat: 

 

Xoc amb altres vehicles 

Es tenen d’establir camins de circulació i es tenen de senyalitzar a l’obra amb 

indicacions de velocitat màxima, preferències, etc... s’ha de circular a velocitats 

reduïdes especialment a cantonades i zones de poca visibilitat. S’ha de circular amb 

totes les zones de visió totalment netes. S’ha de disposar a les màquines senyalització 

amb lluminàries i senyalització acústica per advertir a altres vehicles i a persones. La 

màquina una vegada finalitzats els treballs es col·locarà en posició de seguretat i amb 

el fre de mà fixat. 

 

Atropellament, xoc i cops amb persones 

Es diferencies zones de pas de vehicles i de persones. Es disposarà sempre i 

s’utilitzarà la senyalització lluminosa i acústica. Es limitarà la velocitat dels vehicles. Es 

prohibirà l’accés de persones dins del radi d’acció de la màquina entenent aquest radi 

dins del qual el treballador pot estar exposat a un risc de contacte amb la màquina. La 

màquina un cop finalitzats els treballs es col·locarà en posició de seguretat i amb el fre 

de mà fixat. 

 

Bolcat de la màquina 

Es limitarà la velocitat de la màquina sobretot en girs. Es coneixeran i es respectaran 

les pendents que poden superar la màquina. Es senyalitzaran les vores de talls de 

terra per evitar el despreniment de les mateixes pel pes de la màquina. Es col·locaran 

els peus hidràulics o qualsevol altre element d’estabilització abans de començar els 

treballs. Es condicionaran els terrenys per evitar esllavissades involuntàries. 

S’utilitzarà de forma obligatòria en tota la màquina mòbil les cabines antiboqueig i es 

complementarà amb l’ús de cinturons de seguretat. 

 

Caiguda des de la màquina 

Degut a les grans dimensions d’algun d’aquests vehicles s’ha de controlar que els 

accessos al mateix es realitzin per punts apropiats (escales i similars). Es disposarà 

de punts de fixació o proteccions col·lectives en aquells punts on es superin els dos 

metres d’alçada. Es treballarà amb botes antilliscants i el paviment del vehicle per on 

s’hagi de transitar estarà dissenyat per evitar el llisament. 

  

Vibracions  
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L’equip estarà dissenyat per eliminar el major número possible de vibracions. Es 

disposarà de seients antivibracions i el treballador podrà completar la protecció amb 

ulleres i canelleres antivibracions. 

 

Interferències amb línies elèctriques aèries i subterrànies o amb altres 

infrastructures com gas i aigua. 

Degut a les dimensions de les màquines i els diferents elements per a l’elevació de 

càrregues, moviment de terres i perforació de paviments, existeix en aquests equips la 

possibilitat de contacte amb línies elèctriques en tensió u altres serveis en la zona de 

treball. En el cas d’existir qualsevol servei en la zona es senyalitzarà i s’establiran les 

distàncies de seguretat i mètodes de treball més apropiats. 

 

Inhalació de pols 

Quant pel tipus d’equips utilitzats o per les condicions del lloc de treball es generi pols 

ambiental es prendran mesures com l’ús de cabines aïllades o la utilització d’equips 

de protecció individual com mascaretes. 

 

Exposició a soroll 

Tant la maquinària com els elements de treball poden produir nivells sonors elevats 

pel qual es tindrà de disposar en aquests casos de cabines insonoritzades o es tenen 

d’utilitzar equips de protecció auditiva. 

 

Inhalació de CO 

Als vehicles de combustió poden generar-se atmosferes contaminant per falta de 

ventilació. Es limitarà l’ús de vehicles de combustió al interior de locals poc ventilats i a 

soterranis. En cas de ser necessari l’ús d’aquests equips es treballarà amb la 

presència contínua de detectors de gasos que ens adverteixen de la presència de 

nivells excessius de CO. En aquests casos es pot treballar amb equips d’extracció e 

impulsió d’aire que renoven l’ambient en la zona de treball. Una altre alternativa és l’ús 

d’equips de treball amb motors elèctrics. 

 

Incendis 

La maquinària en general són vehicles de combustió amb zones calents i poden 

provocar incendis o explosions a zones amb productes inflamables o explosius. 

 

 

 

Cremades i atrapaments 
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S’ha d’evitar la manipulació de zones interiors del vehicle a no ser que es trobi 

autoritzat per això. Es tindran de tenir senyalitzades les zones amb possiblitat de 

cremades i es tindran protegits tots els punts amb possibilitat d’atrapament. 

 

Inici de la jornada 

Aquests equips de treball mòbils poden patir pèrdues durant els períodes de descans 

que poden perjudicar a la seguretat de l’equip per això s’exigeix que abans de l’inici de 

cada jornada es realitzi una inspecció que contempli els següents punts: 

 

- Estat general de l’equip 

- Rodes (pressió, superfície de rodat, etc.).  

- Inexistència de fugues al circuit hidràulic. 

- Nivells d’olis diversos 

- Correcte estat dels dispositius i aparells de maneig de seguretat 

- Frens de peu i de mà 

- Embragatge, etc. 

 

Tot l’equip en el que es detecti deficiència es tindrà d’identificar i quedar clarament 

fora d’ús advertint-ho mitjançant senyalització. 

Al finalitzar la jornada la màquina té de col·locar-se en posició de seguretat i amb el fre 

de mà fixat. 

 

La Bobcat  

Aquest equip té les mateixes funcions que una retroexcavadora però degut a llurs 

mesures és especialment útil per a zones interiors amb poc espai. 

 

 
 

- És un equip molt inestable a les corbes quant la velocitat de gir és elevada. 
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- La cabina d’aquest equip sol ser oberta pel qual s’ha de completar la protecció 

del treballador amb equips de protecció individual quan existeixi presència de 

soroll i pols entre altres. 

- Es troba totalment prohibit l’ús de la màquina com element de transport o 

elevació de persones. Tampoc està permès el seu ús per elevació de 

càrregues a no ser que s’utilitzin els accessòris adequats (ganxos, portapalets, 

...). 

- S’han de col·locar les potes d’estabilització abans de l’inici dels treballs. En 

aquest tipus de maquinària es sol disposar d’estabilitzadors a la part frontal. 

Són equips que degut a prestacions poden elevar materials a diferents alçades 

fent variar el centre de gravetat de l’equip i augmentant el risc de bolcat. 

 

1.4.16.9 Màquines tipus cerretes elevadores de materials (toro): 

 

Equip destinat a l’elevació i transport de càrrega. Existeixen diferents models 

diferenciats en vehicles de combustió, elèctrics, per indústria, per obra 4x4, etc... 

- El seu principal risc és el canvi constant del seu punt de gravetat el qual 

implica un risc molt elevat de bolcat. No es tenen de realitzar mai varis 

moviments de forma simultània i es té de limitar la velocitat. 

- La càrrega es transportarà sempre amb les forquilles (portapalets) amb posició 

baixada.  

- Pel transport i apilament de càrregues es seguiran els següents passos: 

 

 
 

- Recollir la càrrega i aixecar-la uns 15 cms. Sobre el terra  

- Circular portant el màstil inclinat el màxim enrere. 
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- Situar la carreta davant el lloc previst i amb posició precisa per a deixar la 

càrrega 

- Aixecar la càrrega fins a l’alçada necessària mantenint la carreta frenada. Per 

alçades superiors a 4 m. programar les altures de descàrrega i càrrega amb un 

sistema automatitzat que compensi la limitació visual que es produeix a 

distàncies altes. 

- Avançar la carreta fins que la càrrega es trobi sobre el lloc de descàrrega. 

- Situar les forquilles en posició horitzontal i dipositar la càrrega, separant-se 

després lentament. 
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- Si la pendent té una inclinació inferior a la màxima del màstil (angle β) es podrà 

baixar de cara, amb la precaució de portar el màstil en la seva inclinació 

màxima. Quant la inclinació sigui superior a la baixada es realitzarà 

necessàriament marxa enrere. 

- L’ascens en canvi es realitzarà sempre a marxa de cara. 

- Es troba totalment prohibit l’ús de la maquina com a element d’elevació de 

persones ja que per aquest fi s’ha dissenyat les plataformes aèries. Només es 

permetrà l’ús com a plataforma aèria a quant el fabricant la hagi homologat per 

a tal finalitat i disposem dels accessoris necessaris per a tal aplicació. 

 
1.4.16.10 Màquines tipus plataformes aèries: 

 

Aquest és un tipus d’equip que en l’actualitat ofereix un gran nombre d’alternatives per 

a realitzar treballs en alçada. La seva gran varietat de productes permet aconseguir 

pràcticament qualsevol alçada i qualsevol punt de treball. És un equip que per la seva 

facilitat de maniobra incita a l’ús indiscriminat per a qualsevol treballador de l’obra 

però, a l’igual que la resta de màquines, únicament té de ser manipulada per personal 

format i acreditat concret. 

 

- La plataforma de tisora el qual s’evidencia un tipus de risc degut a la seva 

pròpia estructura, és l’atrapament entre les barres d’extensió. S’haurà de 

disposar de protecció en el seu perímetre i d’avisador acústic de moviment per 

advertir del seu descens, ascens i moviment. 

- Destaquen per la seva amplia plataforma de treball que permet el treball 

simultani de varis treballadors. També permeten la col·locació de peces de 

grans dimensions sense tenir que desplaçar la plataforma. 

- Plataforma telescòpica. És ideal per a treballs a gran alçada ja que assoleixen 

alçades de fins a 40 m. 

- Màquina que combina la possibilitat d’elevació de materials i la possibilitat de 

convertir-se amb plataforma elevadora. Disposa de plataforma de treball, 

ungles per a portapalets i ganxo per elevació de càrregues. 

- Plataforma articulada. Especialment útil per accedir a zones de treball 

complicades. La seva versatilitat de moviments permet accedir a pràcticament 

qualsevol punt. 

- Plataformes personals. Aquestes plataformes són ideals per a espais reduïts 

degut a les seves dimensions. També destaquen pel seu poc pes el que 

permet que s’utilitzi a forjats de resitències normals. 
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- Plataforma remolcable. El seu principal atractiu és la rigidesa de muntatge i la 

facilitat de transport ja que no necessita camions especials per al seu 

desplaçament. 

- Plataformes sobre camió. Són les plataformes més fàcils de transportar i les 

més ràpides d’instal·lar ja que el propi camió és l’element d’estabilització. 

 

Els riscs generals de totes aquestes plataformes elevadores poden quedar recollits als 

següents punts: 

 

- El seu principal risc és el bolcat de la màquina per pèrdua del centre de 

gravetat. 

- No s’ha de sobrepassar mai el pes màxim indicat pel fabricant ni el número 

màxim d’operaris. 

- Es tenen de respectar les indicacions del fabricant respecte al vent que suporta 

la plataforma. 

- Es tenen de respectar les pendents per les quals ha sigut dissenyat l’equip. 

 

En aquestes màquines al ser majoritàriament d’elles de nova fabricació s’incorporen 

un nombre elevat de censors que faciliten el control d’aquestes fites anteriorment 

esmenades i sense què l’usuari tingui que participar la pròpia màquina restringeix la 

càrrega màxima, les inclinacions i altres punts. 

 

- Totes aquelles que disposin de potes hidràuliques per estabilitzar-se es tindran 

de col·locar abans d’iniciar els treballs. 

- Existeix risc de caiguda d’objectes des de la zona de treball. 

- Es tindrà de senyalitzar a la zona inferior la presència de treballs per evitar el 

pas de treballadors per zones de risc. A més es convenient que existeixi un 

treballador que senyali i controli el pas de personal per les zones de treball 

amb plataformes elevadores. 

- A aquestes plataformes es disposa sempre d’una protecció en el seu perímetre 

d’1 m. d’alçada però de forma general (exceptuant alguns casos) en totes elles 

s’indica la necessitat d’utilitzar arnés de seguretat i estar fixat a la pròpia 

plataforma per evitar la caiguda dels treballadors en cas d’un moviment brusc. 

- En aquest tipus de màquines quant es sobrepassin alguns dels valors 

d’inclinació, pes màxim o altres, la plataforma es bloqueja i el desbloqueig es 

té d’efectuar des del quadre de comandaments situat a nivell de terra. Aquest 

fet implica que es té de baixar amb un ajudant que tingui la formació 

necessària per actuar en aquests casos. 
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1.4.16.11 Màquines-eina en general. 

 

Risc d’accident 

- Talls. 

- Cremades. 

- Cops. 

- Projecció de fragments. 

- Caigudes d´objectes. 

- Contacte amb l´energia elèctrica. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Explosió. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran 

protegides elèctricament mitjançant doble aillament. 

- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la 

carcassa i resguardos propis de cada aparell, per evitar els riscos 

d´atrapament o de contacte amb l´energia elèctrica. 

- Les transmisions motrius per corretges, estaran sempre protegides 

mitjançant un bastidor que suporti un malla metàl·lica, disposta de tal 

forma, que permetent l´observació de la correcta transmissió motriu, 

impideixi l´atrapament dels operaris o dels objectes. 

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària 

accionada per transmisions per corretges en marxa. Les reparacions, 

ajustaments, etc., es realitzaran a motor aturat, per evitar accidents. 

- El montatge i ajustament de transmisions per corretges es realitzarà 

mitjançant "montacorreas", mai amb destornilladors, les més, etc. 

- Les transmisions mitjançant engranatges accionats mecànicament, 

estaran protegits mitjançant un bastidor suporti d´un tancament a base de 

malla metàl·lica, que permetent l´observació del bon funcionament de la 

transmissió. 

- Les màquines en situació d´averia o de semiaveria , es paralitzaran 

inmediatament quedant senyalitzades mitjançant una senyal de perill amb 

la llegenda "NO CONECTAR, EQUIP AVARIAT". 
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- La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina 

fora de servei" etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el dics protegit mitjançant 

carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de 

doble aillament, tindran les seves carcasses de protecció de motors 

elèctrics conectades a la ret de terra en combinació amb els disjuntors 

diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes 

inflamables o explosius, estaran protegides mitjançant carcasses 

antideflagrants. 

- En ambients humits l´alimentació per les màquines-eines no protegides 

amb doble aillament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 

24 V. 

- El transport aèri mitjançant el ganxo de grua de les màquines-eines, es 

realitzarà ubicant-los flexades en l´interior d´una safata emplintada 

resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-

eines amb producció de pols s´utilitzaran en via humida, preliminar la 

formació de atmosferes nocives. 

- Sempre que sigui possible, les màquines-eines amb producció de pols 

s´utilitzaran a  sotavent, per evitar el risc per treballar en l´interior de 

atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s´utilitzaran a una distància 

mínima del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt nivell acustic. 

- Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor 

estaran dotades de camises insonoritzades, per disminuir el nivell acustic. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d´eines accionades mitjançant 

combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per 

prevenir el risc per treballar en l´interior de atmosferes tòxiques. 

- Es prohibeix l’us de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar 

accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el sòl, 

per evitar accidents. 

- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en 

aquesta obra mitjançant “clemas”, estaran sempre protegides amb la seva 

corresponent carcassa anti-contactes elèctrics. 
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- Sempre que sigui possible, les mangueres de pressió per accionament de 

màquines-eines, s´instal·laran de forma aèrea. Es senyalitzaran mitjançant 

corda de banderoles, els llocs de creuament aèri de les vies de circulació 

interna, per prevenir els riscos de ensopegament. 

- Els tambors de enrrollament dels cables de la petita maquinària estaran 

protegits mitjançant un bastidor suportant una malla metàl·lica, disposta de 

tal forma, que permetent la visió de la correcta disposició de les espires, 

impideixi l’atrapament de les persones o coses. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 

- Guants de goma o P.V.C. 

- Botes de goma o P.V.C. 

- Plantilles anticlaus. 

- Mandil, polanies i polseres de cuir en cas de soldadura. 

- Mandil, polanies i polseres impermeables. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Ulleres de seguretat antipols. 

- Ulleres de seguretat antiimpactes. 

- Protectors auditius. 

- Careta filtrant. 

- Mascara antipols amb filtre mecànic específic recambiable. 

 

1.4.16.12 Màquines-eina radial de tall. 

 

La radial és una màquina molt versàtil per les seves mides i per la capacitat de tallar 

pràcticament qualsevol material en funció del disc col·locat. 

 

Tall pel disc en moviment 

En aquests equip existeix una part del disc que és oberta pel qual és evident que el 

control de la zona de tall corre a càrrec de l’operari. Es té de connectar únicament 

durant el temps de tall i cada cop que es tingui de deixar es té de paralitzar 

completament. Mai es deixarà recolzada fins que s’hagi frenat completament el disc. 

S’utilitzaran guants que s’adapten a la persona i s’evitaran sobrants que puguin 

enganxar-se al disc. 
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Projecció de partícules del material que s’està tallant 

Es té de treballar amb ulleres de protecció o pantalla facial. Es senyalitzarà la zona de 

treball per evitar que la projecció  de partícules pugui abastar a altres treballadors. 

 

Soroll 

El soroll és variable en funció del material tallat i el disc utilitzat. També existeixen 

diferències quant es talla al exterior o al interior. En tots els casos el nivell de soroll sol 

ser elevat pel qual es tenen d’utilitzar protectors auditius. 

  

Pols  

En funció del material tallat es tindran d’utilitzar mascaretes antipols que ens 

protegeixin de la inhalació dels mateixos. 

Els discs seran els apropiats en quant al material que s’ha de tallar com el diàmetre 

pel que està preparada la màquina. 

 

Risc de contacte elèctric 

Aquesta màquina es pot utilitzar per a realitzar talls a parets, terres o altres. En 

aquests casos poden existir conductes de cables elèctrics amb tensió que no són 

visibles. Es tindran d’utilitzar equips de detecció de corrent que ens adverteixi del pas 

de cables a les zones de tall. 

En cap cas s’haurà d’utilitzar per a tallar materials diferents indicats segons el disc 

instal·lat. Tampoc s’utilitzarà per a operacions inadequades, com llimar o altres 

treballs. 

 

Cremades, incendis o explosions.  

Quant es tallin materials metàl·lics es generen espurnes el qual poden provocar 

cremades sobre el treballador i incendis a materials. Si ens trobem a zones amb 

materials inflamables o explosius al generar punts d’ignició podem provocar 

explosions. 

Es tindrà de treballar amb extintors a la zona de treball. S’utilitzarà roba ignífuga i es 

controlarà la presència de materials. A alguns d’aquests casos poden utilitzar-se 

mantes ignífugues que protegeixin zones amb risc d’incendi. 

 

1.4.16.13 Taula de serra circular.  

 

Riscs d’accident 

- Talls. 
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- Cops per objectes. 

- Abrasions. 

- Atrapaments. 

- Emisió de partícules. 

- Sobreesforços. 

- Emisió de pols. 

- Soroll ambiental. 

- Contacte amb l´energia elèctrica. 

- Els derivats dels llocs d´ubicació. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Les serres circulars en aquesta obra, no s’ubicaran a distàncies inferiors a 

tres metres del marge dels forjats amb l´excepció dels que estan 

efectivament protegits. 

- Les serres circulars en aquesta obra, no s’ubicaran en l´interior de àrees 

de batut de càrregues suspeses del ganxo de la grua, per evitar els riscos 

per vessament de càrrega. 

- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran 

senyalitzades mitjançant "senyals de perill" i rótuls amb la llegenda: 

"PROHIBIT UTILITZAR PER PERSONES NO AUTORITZADES". 

- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades 

dels següents elements de protecció: 

 

 Carcassa de cubriment del dics. 

 Ganivet divisor del tall. 

 Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

 Carcassa de protecció de les transmisions per politges. 

 Interruptor estanc. 

 Presa de terra. 

  

Normes de seguretat pel maneig de la serra de disc 

 Abans de posar la màquina en servei comprobar que no està anul·lada 

la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisar a l´encarregat per què sigui 

subsanat el defecte i no treballar amb la serra. 

 Comprobar que el interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho , 

avisar a l´encarregat per que solucioni el problema. 
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 Utilitzar l´empenyedor per manejar la fusta; considerar que de no fer-ho 

es pot perdre els dits de les mans. 

 No retirar la protecció del disc de tall. Estudiar la forma de tallar sense 

necessitat d´observar la "trisca". L´empenyedor portarà la peça d’on es 

desitgi i a la velocitat adequada. Si la fusta "no passa", el ganivet divisor 

està mal montat. 

 Si la màquina, sense motiu aparent, s’atura, retirar-se d´ella i avisar a 

l´encarregat per que sigui reparada. No és cap ajustament ni reparació 

per compte aliena, poden produir-se lesions. Desconectar l´endoll. 

 Abans d´iniciar el tall: amb la màquina desconectada de l´energia 

elèctrica, girar el disc a mà. Fer que el substituexin si està fisurat, 

esberlat o li falta alguna dent. De no  fer-ho, es pot trencar durant el tall 

i produir lesions a algun operari. 

 Per evitar  danys en els  ulls, utilitzar sempre unes ulleres de seguretat 

antiprojeccions de partícules i emprar-les sempre quan es tinguique 

tallar. 

 Extraure previament tots els  claus o llocs metàl·liques clavades en la 

fusta que es desitgi tallar. Pot fracturar el disc o sortir despedida la 

fusta de forma descontrolada i provocar un accident greu. 

 Observar que el disc per tall ceràmic no estigui fisurat. De ser així, 

sòl·licitar a l´encarregat que es canvii per un altre. Per fer aquesta 

operació es realitzarà amb la màquina desconectada de la xarxa 

elèctrica. 

 Efectuar el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una 

careta de filtre mecànic recambiable. 

 Efectuar el tall a sotavent. El vent allunyarà del operari les partícules 

pernicioses, però procurar no llençar-les sobre els demés operaris. 

 Mullar el material ceràmic amb aigua, abans de tallar, s´evitarà  gran 

quantitat de pols. 

 

- Es prohibeix el canvi d´ubicació de la taulada serra circular mitjançant 

eslingat i pengi directe del ganxo de la grua. El transport elevat, es 

realitzarà pujant la taula de serra a una safata emplintada a la que 

s´amarrarà firmement. La safata mitjançant eslingues es suspendrà del 

ganxo de la grua, en prevenció del risc de caigudes de la càrrega. 

- Es prohibeix expressament deixar en suspensió del ganxo de la grua la 

taulada serra durant periodes de inactivitat. 
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- El manteniment de la taula de serra d´aquesta obra, serà realitzat per 

personal especialitzat per tal mester. 

- L´alimentació elèctrica de la serra de disc es realitzarà mitjançant 

mangueres antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre 

elèctric de distribució. 

- La presa de terra de la taulada serra es realitzarà a través del quadre 

elèctric general. 

- L´encarregat controlarà el correcte montatge de la presa de terra de la 

serra. 

- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs enfotjats, per evitar els 

riscos de caigudes i els elèctrics. 

- Es netejarà de  productes procedents dels talls, els fronters de la taula 

de serra circular, mitjançant escombrat i apilat per la seva càrrega sobre 

safates emplintades. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Roba de treballs. 

- Botes de seguretat. 

- Faixa elàstica. 

- Guants de cuir 

 

 Per tallar en via humida s´utilitzarà: 

 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Vestits impermeables. 

- Polanies impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 

 

1.4.16.14 Pistola fixa- claus.  

 

Riscs d’accident 

- Els derivats del alt nivells sonor del tret pel que la maneja i pel personal del 

seu entorn. 

- Tret sobtós i/o accidental sobre les persones o les coses. 
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- Tret a tercers per total creuament del clau del element a rebre el tret. 

- Els derivats de la manipulació dels cartuchos de impulsió. 

- Partícules projectades. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- El personal dedicat a l´us de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del 

maneig correcte de l´eina, per evitar els accidents per imericia. 

- El personal dedicat la maneig de la pistola fixa- claus, estarà en possessió 

del permís exprés de la jefatura d’obra per  dita activitat. 

- S´entregarà a cada treballador que vagi a utilitzar la pistola fixa- claus el 

següent conjunt de mesures de prevenció.  

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

- Casc de protecció auditiva independent. 

- Roba de treball. 

- Vestit impermeable. 

- Guants de cuir 

- Polseres de cuir o maniquets. 

- Mandil de cuir. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

1.4.16.15 Taladre portàtil.  

 

Riscs d’accident 

- Contacte amb l´energia elèctrica. 

- Atrapaments. 

- Erosions en les mans. 

- Talls. 

- Cops per fragments en el cos. 

- Els derivats de la ruptura de la broca. 

- Els derivats del mal montatge de la broca. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 
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Normes per la utilització del taladre portàtil 

 Comprovar que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituients 

de la seva carcassa de protecció. En cas afirmatiu comunique-ho a 

l´encarregat per que sigui reparada l´anomalia. 

 Comprobar l´estat del cable i de la clavilla de connexió; refusar el 

aparell si apareix amb estirades que deixin al descubert amb cinta 

aillant, etc., s´evitaran els contactes amb l´energia elèctrica. 

 Escollir sempre la broca adequada pel material a taladrar. Tenir en 

compte que hi ha broques per cada tipus de material; no intercanvia-les, 

en el millor dels casos, s´espatllaran sense obtenir bons resultats i el 

operari estarà exposat a riscos innecessaris. 

 No intentar el fer taladros inclinats "a pols", es pot fracturar la broca i 

produir lesions. 

 No intentar fer gran el orifici ascilando en rodó la broca, pot fracturar-se 

i produir series lesions. Per fer gran el forat utilitzar broques de major 

secció. 

 El desmontatge i montatge de broques no  fer-ho sostenent el mandril 

encara en moviment, directament amb la mà. Utilitzar la clau. 

 No intentar realitzar el taladro en una sola maniobra. Primer marcar el 

punt a furadar amb un punxó, segon aplicar la broca i embocadura. 

Seguidament es prossegueix a taladrar sense risc de lesió. 

 Desconectar el taladro de la xarxa elèctrica abans d´iniciar la 

manipulació per canviar la broca. 

 

- Els taladros manuals a utilitzar en aquesta obra estaran dotats de doble 

aillament elèctric. 

- Els taladros portàtils a utilitzar en aquesta obra, seran reparats per 

personal especialista. 

- L´encarregat comprobarà diariament el bon estat dels taladros portàtils, 

retirant del servei aquelles que ofereixin deteriorament que impliquinriscos 

pels operaris. 

- La connexió o subministre elèctric als taladros portàtils, es realitzarà 

mitjançant manguera antihumitat a partir del quadre de planta, dotada de 

clavilles mascle-femella estanques. 

- Es prohibeix expresament depositar en el terra o deixar abandonat 

conectat a la ret elèctrica, el taladro portàtil. 

 

Equips de protecció individual 
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- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Calçat amb soles antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat. 

- Guants de cuir. 

 

1.4.16.16 Camió de transport. 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament de persones. 

- Xocs contra altres vehicles. 

- Tomb del camió. 

- Tomb per desplaçament de la càrrega. 

- Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

- Atrapaments.   

 

Normes o mesures preventives tipus 

- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, 

estaran en perfectes condions de manteniment i conservació. 

- Abans d´iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material ademés 

de haver sigut instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s´instal·laran 

falques de inmobilització de les rodes, en prevenció d´accidents per errada 

mecànica. 

- El ascens i descens de les caixes dels camions, s´efectuarà mitjançant 

escaleretes metàl·liques fabricades per tal mester, dotades de ganxos de 

inmobilització i de seguretat. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un 

especialista coneixedor del procedir més adequat. 

- L´enrasat maxim permés per materials solts no superarà la pendent ideal 

del 5% i es cubrirà amb una lona, en previsió de desplomaments. 

- Les càrregues s´instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant 

els pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

- El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestell de seguretat. 

- A les cuadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, 

se´ls farà entrega de la següent normativa de seguretat: 
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 Demani abans de procedir  a la seva tasca, que li doten de guants o manoples 

de cuir. Utilitzi-les constament i evitarà petites lesions molestes en les mans. 

 Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. 

 No gateixi o grimpi a la caixa dels camions, sòl·liciti que li entreguin escaleretes 

per  fer-ho, evitarà esforços innecessaris. 

 Afiance bé els peus abans d´intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o patir 

lumbàlgies i tirons. 

 Segueixi sempre les instruccions del seu cap d´equip, és un expert i evitarà 

que vostè pugui lesionar-se. 

 Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" 

lligats a elles. Eviti empenyar-les directament amb les mans per no tenir 

lesions. 

 No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc 

greu. Pot en el salt fracturar-se els talons i això és una lesió greu. 

 

Peces de protecció individual  

- Casc de Polietilè. 

- Cinturó de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

 

1.4.16.17. Camió formigonera. 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament de persones. 

- Tomb. 

- Col·lisió amb altres màquines. 

- Caiguda en l´interior  d’una rasa. 

- Caiguda de persones des de el camió. 

- Cops pel maneig de les canaletes. 

- Caiguda de objectes sobre el conductor durant les  operacions 

d´abocament o de neteja. 

- Cops pel cubilot del formigó. 

- Atrapaments durant el desplegament, montatge i  desmontatge de les 

canaletes. 

- Les derivades del contacte amb formigó. 

- Sobreesforços. 
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- Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

- Les rampes d´accés als fronts no superaran el pendent del 20 %, en 

prevenció de patinades o tomb dels camions-formigonera. 

- La neteja de la cuba i canaletes s´efectuarà en els llocs marcats en els 

plànols per tal tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en 

zones pròximes. 

- La posta en estació i els moviments del camió-formigonera durant les 

operacions d´abocament, seran dirigides per un senyalista, en prevenció 

dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Les operacions d´abocament a al llarg de talls en el terreny s´efectuaran 

sense que les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca 

de seguretat, traçada a 2 m., del marge. 

- Als conductors dels camions-formigonera, a l´anar a traspassar la porta de 

l’obra es les entregarà la següent normativa de seguretat: 

 

Normes de seguretat per visitants 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li 

han donat per arribar al lloc de l´abocament del formigó. 

 Respeti les senyals de tràfic internes de l’obra. 

 Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Mandil impermeable. 

- Guants impermeabilitzats. 

- Calçat per la conducció de camions. 

 

1.4.16.18 Camió grua.  

 

Riscs d’accident  

- Tomb del camió. 

- Atrapaments. 

- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments. 

- Atropellament de persones. 
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- Desplomament de la càrrega. 

- Cops per la càrrega a paraments (verticals u horitzontals). 

- Altres. 

  

Normes o mesures preventives 

- Abans d´iniciar les maniobres de càrrega s´instal·laran falques 

inmobilitzadors en les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 

en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Els ganxos de cuelge estaran dotats de pestell de seguretat. 

- Es prohibeix expresament sobrepassar la càrrega màxima admisible fixada 

pel fabricant del camió en funció de la extensió braç-grua. 

- El gruista haurà  en tot moment a la vista la càrreg a la suspesa. Si això no 

és possible, les maniobres seran expresament dirigides per un senyalista, 

en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Les rampes per accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% 

com a norma general, en prevenció dels riscos de atoramiento o tomb. 

- Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan a la 

superfície de recolçament del camió estigui inclinada  cap al costat de la 

càrrega, en previsió dels accidents per tomb. 

- Es prohibeix  estacionar, el camió grua a distàncies inferiors a 2 m., del tall 

del terreny, en previsió dels accidents per tomb. 

- Es prohibeix realitzar tirons sesgats de la càrrega. 

- Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua. 

- Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran 

mitjançant caps de govern. 

- Es prohibeix la permanència de persones en torn al camió grua a 

distàncies inferiors a 5 metres. 

- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 

- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de 

capacitació que acrediti la seva pericia. 

- La persona l´encarregada del maneig del camió grua se li farà entrega de 

la següent normativa de seguretat: 

 

Normes de seguretat pels operadors del camió grua 

 Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. Poden bolcar i patir lesions. 
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 Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el 

personal. 

 No doni marxa enrera sense la ajuda  d’un senyalista. Darrera la 

màquina poden haver operaris i objectes que vostè desconeix a l´iniciar 

la maniobra. 

 Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per això. Evitarà les 

caigudes. 

 No salti mai directament al terra si no és per perill inminent per vostè. 

 Si estableix contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, estigui en 

el seu punt sòl·licitant auxuli mitjançant la botzina. Una vegada li 

garanteixin que pot abandonar el camió, baixi per l´escaleta normalment 

i des de  l´últim esglaó, salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i 

el camió a la vegada per evitar possibles descàrregues elèctriques. 

Ademés no permeti que ningú toqui el camió, és molt perillós. 

 No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda  d’un 

senyalista i evitarà accidents. 

 Abans de creuar un "pont provisional d’obra", asseguri´s de que te la 

resistència necessària per soportar el pes de la màquina. Si ho enfonsa, 

vostè i la màquina s´accidentaran. 

 Asseguri´s de la inmobilitat del braç de la grua abans d´iniciar cap 

desplaçament. Possi-ho en la posició de viatge i evitarà accidents per 

moviments descontrolats. 

 No permeti que ningú es encari sobre la càrrega. No consenteixi que 

ningú es pengi del ganxo. Es molt perillós. 

 Netegi les seves sabates del fang o grava que puguessin tenir abans 

del pujar a la cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o 

durant la marxa, pot provocar accidents. 

 No realitzi mai arrastres de càrrega sesgats. La grua pot bolcar i en el 

millor dels casos, les presions i esforços realitzats poden danyar els 

sistemes hidràulics del braç. 

 Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar  cap a un altre costat, pari 

les maniobres. Evitarà accidents. 

 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autorizada per ser hissada. 

Els sobreesforços poden danyar la grua i patir accidents. 

 Axequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varios objectes 

diferents pot resultar problematica i difícil de governar. 
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 Asseguri´s de que la màquina està estabilitzada abans de axecar 

càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors totalment extesos, és 

la posició més segura. 

 No abandoni la màquina amb una càrrega a la suspesa, no és segur. 

 No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden 

patir accidents. 

 Abans d´hissar una càrrega, comprobi en la tabla de càrregues de la 

cabina la distància d´extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit 

marcat en ella , pot bolcar. 

 Respeti sempre les tables, rótuls i senyals adherides a la màquina i faci 

que les respetin la resta del personal. 

 Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 

 Abans de posar en servei la màquina, comprobi tots els dispositius de 

frenat. Evitarà accidents. 

 No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci us dels  

comandaments. Poden provocar accidents. 

 No consenteixi que s´utilitzin, aparellams, balancins, eslingues o 

estrops defectuosos o danyats. No és segur. 

 Asseguri´s de que tots els ganxos dels aparellams, balancins, eslingues 

o estrops tinguin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament 

fortuit. 

 Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquen en l’obra. 

 

Normes de seguretat per visitants 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del 

guia. 

 Respeti les senyals de tràfic intern. 

 Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat 

que se li ha entregat juntament amb aquesta nota. 

 Ubíqui´s per realitzar el treballs, en lloc o zona que se li senyalitzarà. 

 Una vegada acabada  la seva estància en l’obra torni el casc al sortir. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Calçat per conducció. 
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1.4.16.19. Dumper motovolquete autopropulsat. 

 

Riscs d’accident 

- Tomb de la màquina durant l´abocament. 

- Tomb de la màquina en trànsit. 

- Atropellament de persones. 

- Xocs per falta de visibilitat. 

- Caigudes de persones transportades. 

- Els abocaments de la vibració constant durant la conducció. 

- Pols ambiental. 

- Cops amb la manivela de posta en marxa. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Els derivats de respirar monòxid de carboni 

- Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- En aquesta obra, el persona l´encarregat de la conducció del dúmper, serà 

especialista en el maneig d´aquest vehicle. 

- S´entregarà al persona l´encarregat del maneig del dúmper la següent 

normativa preventiva. Del seu rebut de donarà compte a la Direcció 

Facultativa. 

 

Normes de seguretat per l’us del dumper 

 Considerar que aquest vehicle , no és un automòbil sinó una màquina, 

tracti-ho com a tal. 

 Abans de començar a treballar ,assegurar-se de que la pressió dels 

pneumàtics és la recomanada pel fabricant. Considerar que aquesta 

circunstància és fundamental per l´estabilitat i bon rendiment de la 

màquina. 

 Abans de començar a treballar, comprobar el bon estat dels frens. 

 Quan es posi el motor en marxa, aguantar amb força la manivela i evitar 

deixar-la de la mà. Els cops per aquesta clau solen ser molt dolorosos i 

produiexen lesions series. 

 No posar el vehicle en marxa, sense abans assegurar-se de que te el 

fre de mà en posició de frenat. 
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 No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell 

gravada. 

 No transportar persones en el dúmper, és sumament arriesgat per elles 

i per vostè, i és algo totalment prohibit en aquesta obra. 

 Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. S´evitaran 

accidents. Els dúmpers s´han de conduir, mirant al front, evitar que la 

càrrega faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la 

màquina. No és segur i es poden produir accidents. 

 Evitar descarregar al marge de talls del terreny si front aquests, no 

existeix instal·lat un topall final de recorregut. Un despiste pot precipitar-

los a vostè i  a la màquina. 

 Respeti les senyals de circulació interna. 

 Respeti les senyals de tràfic si ha de creuar carrers o carretares. Pensi 

que si bé vostè està treballant, els vehicles en trànsit no ho saben; 

extremar les seves precaucions en els creuaments. 

 Si s´ha de remontar pendents amb el dúmper carregat, és més segur 

pel conductor,  fer-ho en marxa  cap a enrera, del contrari pot bolcar. 

 

- S´instal·laran limitadors al final de recorregut dels dúmpers front els 

talussos d´abocament. 

- Es prohibeixen expresament els "colmos" del cubilots dels dúmpers que 

impideixin la visibilitat frontal. 

- En previsió d´accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin 

lateralment del cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix expresament en aquesta obra, conduir els dúmpers a 

velocitats superiors als 20 Km./H. 

- Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran en el cubilot un cartell en 

el que es diga quina és la càrrega màxima admisible. 

- Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra pel transport de mases, 

tindran en l´interior del cubilot una senyal que indiqui l´omplert maxim 

admisible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina. 

- Es prohibeix expresament el transport de persones sobre els dúmpers 

d´aquesta obra. 

- Els conductors de dúmpers d´aquesta obra estaran en posició del carnet 

de classe B, per poder ser autoritzats per la seva conducció. 

- Els dúmpers d´aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i 

retrocés. 
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Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Vestits per temps emplujats. 

 

1.4.16.20 Camió dumper per moviments de terres.  

 

Riscs d’accident 

- Atropellament de persones. 

- Tomb. 

- Col·lisió. 

- Atrapaments. 

- Projecció de objectes. 

- Desplomament de terres. 

- Vibracions. 

- Soroll ambiental. 

- Pols ambiental. 

- Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 

- Contactes amb l´energia elèctrica. 

- Cremades. 

- Cops per la manguera del seubministre d´aire. 

- Sobreesforços. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Els camions dúmper a utilitzar en aquesta obra, estaran dotats dels 

següents mitjans a ple funcionament: 

 Fars de marxa  cap a endavant 

 Fars de marxa de retrocés. 

 Intermitents d´avís de gir. 

 Pilots de posició delanters i posteriors. 

 Pilots de balissament superior delanter de la caixa. 

 Servofrens. 

 Botzina automatica de marxa retrocés. 

 Cabines antitomb i antiimpactes. 
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- Diariament, abans del començament de la jornada, 

s´inspeccionarà el bon funcionament de motor, sistemes hidràulics, frens, 

direcció, llums, botzines, pneumàtics, etc. en prevenció dels riscos per mal 

funcionament o averia. 

- El vigilant de Seguretat serà el responsable de controlar 

l´execució de la inspecció diària, dels camions dúmper. 

- Als conductors dels camions dúmper es les farà entrega de la 

següent normativa preventiva. Del vaig rebre, es donarà compte, a la 

Direcció Facultativa. 

 

Normes de seguretat pels conductors de camions dúmper 

 Pugi i baixi del camió per l’esgraonat del que està dotat per tal mester. 

Evitarà caure´s. 

 No pugi i baixi recolçant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Evitarà 

accidents. 

 Pugi i baixi agafant-se als agafalls de forma frontal. Evitarà caigudes. 

 No salti mai directament al terra si no és per perill inminent per vostè. 

 No tracti de realitzar "ajustaments" amb els motors en marxa. Pot 

quedar atrapat. 

 No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al camió i molt 

menys, que puguin arribar a cunduir-lo. Evitarà accidents. 

 No utilitzi el camió dúmper en situació d´averia o de semiaveria. Faci 

que ho reparin primer. 

 Abans de posar en marxa el motor, o bé, abans d´abandonar la cabina, 

asseguri´s de que ha instal·lat el fre de mà. 

 No guardi combustible ni draps grassos sobre el camió dúmper, poden 

produir incendis. 

 En cas de escalfament del motor, recordi que no ha d´obrir directament 

la tapa del radiador. El vapor després, si ho fa, pot ocasionar-li 

cremades greus. 

 Recordi que l´oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canvia-ho 

una vegada fred. 

 No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se, ni quan abasteix de 

combustibles, els gasos despresos són inflamables. 

 No toqui directament el electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de  fer-

ho, faci-ho protegit amb guants de goma o de P.V.C. 
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 Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna 

causa, desconecti el motor i extraiga la clau de contacte totalment. 

 No alliberi els frens del camió en posició de pèrdua si abans no ha 

instal·lat els blocs de inmobilització en les rodes, per evitar accidents 

per moviments indesitjables. 

 Si ha d´arrancar el motor mitjançant la bateria de un altre, prengui 

precaucions per evitar espurnes dels cables. Recordi que els líquids de 

les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explosionar 

per espurnes. 

 Vigili constament la pressió dels pneumàtics. Treballi amb el inflat a la 

pressió marcada pel fabricant. 

 En el replenat d´aire de les rodes, situi´s darrera la banda de rodolada, 

apartat del punt de connexió. Recordi que un rebentament del conducte 

de goma, o bé del broquet, pot convertir al conjunt en un fuet. 

 Si durant la conducció pateix un rebentament i perd la direcció, 

mantingui el volant en el sentit en la que el "camió se´n va". D´aquesta 

forma aconseguirà dominar-lo. 

 Si s’agarrota el fre, eviti les col·lisions frontals o contra altres vehicles 

del seu entorn. Intenti la frenada per fregament lateral lo més suaument 

possible, o bé, introduiexi´s en terreny tou. 

 Abans de accedir a la cabina dongui la volta completa caminant entorn 

del camió, per si algú dormita  a la seva hombra. Evitarà greus 

accidents. 

 Eviti l´avançament del camió dúmper amb la caixa hissada darrera la 

descàrrega. Consideri que pot haver línies elèctriques aèrees i entrar en 

contacte amb elles o bé, dins de la distància d´alt risc per patir 

descàrregues. 

 Si estableix contacte entre el camió dúmper i una línia elèctrica, estigui 

en la seva punt sòl·licitant auxuli mitjançant la botzina. Una vegada li 

garanteixin que pot abandonar el camió, baixi per l´escaleta normalment 

i des de  l´últim esglaó, salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i 

el camió a la vegada per evitar possibles descàrregues elèctriques. 

Ademés no permeti que ningú toqui el camió, es molt perillós. 

 

- Es prohibeixen aquesta obra, treballar o romandre a distàncies inferiors a 

10 metres, dels camions dúmper. 

- Els camions dúmper en estació, quedaran senyalitzats mitjançant "senyals 

de perill". 
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- La càrrega es regarà superficialment per evitar les possibles polsegueres. 

- Es prohibeix expresament, carregar els camions dúmper per sobre de la 

càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos per 

sobrecàrrega. 

- Tots els camions dúmper a contractar en aquesta obra, estaran en 

perfectes condions de conservació i de manteniment, en prevenció del risc 

per errada mecànica. 

- Tal i com a s´indica en els plànols,  s´etabliran forts limitadors de final de 

recorregut, ubicats a un mínim de 2 metres, del marge dels talussos, en 

prevenció del tomb i caiguda durant les maniobres de aproximació per 

abocament. 

- S´instal·laran senyals de "perill" i de "prohibit el pas", ubicades a 15 

metres, dels llocs d´abocament dels dúmpers, en prevenció d´accidents al 

reste dels operaris. 

- S’instal·larà un plafó ubicat a 15 metres, del lloc d´abocament dels 

dúmpers amb la següent llegenda: "NO PASSI, ZONA DE RISC, ELS 

CONDUCTORS POT SER QUE NO EL VEGIN, APARTI´S D´AQUESTA 

ZONA". 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Sabates de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma. 

- Mandil impermeable. 

 

1.4.16.21 Compressor.  

 

Riscs d’accident 

 

 Durant el transport intern: 

 

- Tomb. 

- Atrapaments de persones. 

- Caigudes per terraplè. 

- Desprendiment durant el transport en suspensió. 

- Altres. 
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 En servei: 

- Soroll. 

- Ruptura de la manguera de pressió. 

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

- Atrapaments durant operacions de manteniment. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- El arrastrament directe per ubicació del compressor pels operaris, es 

realitzarà a una distància mai inferior als 2 metres, del marge de coronació 

de tall i talussos, en prevenció de desprendiments. 

- El transport en suspensió, s´efectuarà mitjançant un eslingat a quatre 

punts del compressor, de forma, que quedi garantizada la seguretat de la 

càrrega. 

- El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la 

llança de arrastrament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes 

mitjançant blocs antideslizamiento. Si la llança de arrastrament manca de 

roda o de pivot de nivelació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i 

segur. 

- Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats 

"silenciosos" en la intenció de disminuir la contaminació acustica. 

- Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, 

estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de 

possibles atrapaments i sorolls. 

- La zona dedicada en aquesta obra per la ubicació del compressor, 

quedarà acordonada en un radi de 4m., en el seu entorn, instal·lant-se 

senyals de "obligatori l’us de protectors auditius" per sobrepassar la línia 

de limitació. 

- Els compressors no silenciosos, a utilitzar en aquesta obra, s´ubicaran a 

una distància mínima del piló de martells, no inferior a 15 m. 

- Les operacions de aprovisionament  de combustible s´efectuaran amb el 

motor parat, en prevenció de incendis o de explosió. 

- Les mangueres a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes 

condions d´us; sense esquerdes o desgastaments que puguin predecir un 

rebentament. 

- Els mecanismes de connexió o de empalme, estaran rebuts a les 

mangueres mitjançant racords de pressió segons càlcul. 
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- Les mangueres de pressió es mantendran elevades a 4 o més metres 

d´altura, en els creuaments sobre els camins de l’obra. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

- Protectors auditius. 

- Taponets auditius. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de goma o P.V.C. 

 

1.4.16.22 Martell pneumàtic. 

 

Riscs d’accident 

- Vibracions en membres i en órganos interns del cos. 

- Soroll puntual. 

- Soroll ambiental. 

- Pols ambiental. 

- Sobreesforços. 

- Ruptura de manguera sota pressió. 

- Contactes amb l´energia elèctrica, (línia enterrada) 

- Projecció de objectes i/o partícules. 

- Els derivats de la ubicació de la posta de treballs: 

 Caigudes a diferent nivells. 

 Caigudes de objectes sobre llocs. 

 Derrumbament de l´objecte o terreny que es tracta amb el martell. 

 Altres. 

 

- Els derivats dels treballs i maquinaria del seu entorn. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Se acordonarà, la zona sota els fronts de martells, en prevenció de  danys 

als treballadors que puguessin entrar en la zona de risc de caiguda de 

objectes. 
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- Cada piló amb martells, estarà treballat per dos cuadrilles que es turnaran 

cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent 

vibracions. 

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el 

martell neumatic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per 

detectar possibles alteracions. 

- En l´accés a un piló de martells, s´instal·laran sobre peus drets, senyals de 

"Obligatori l’us de protecció auditiva", "Obligatori l’us de ulleres 

antiprojeccions" i "Obligatori l’us de caretes de respiració". 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 

- Protectors auditius. 

- Taponets auditius. 

- Mandil de cuir. 

- Maguitos de cuir. 

- Manoples de cuir. 

- Polanies de cuir. 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Caretes antipols amb filtre recambiable. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Faixa elàstica de protecció de cintura, antivibratoria. 

- Polseres elàstiques, antivibratories. 

 

1.4.16.23  Rodet vibrant autopropulsat. 

 

Riscs d’accident 

- Atropellament. 

- Maquina en marxa fora de control. 

- Tomb. 

- Caiguda per pendents. 

- Xocs contra altres vehicles. 

- Incendi. 

- Cremades. 

- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina. 

- Soroll. 

- Vibracions. 
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- Els derivats de treballs continuats i monòtons. 

- Els derivats del treballs realitzats en condions metereològiques dures. 

 

Normes o mesures preventives 

- Els conductors dels rodets vibrants seran operaris de provada destresa en 

el maneig  d´aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia. 

- Als conductors dels rodets vibrants se´ls farà entrega de la següent 

normativa: 

 Condueixi vostè una màquina perillosa. Extremi la seva precaució per 

evitar accidents. 

 Per pujar o baixar a la cabina, utilitzi els esglaons i agafalls disposats 

per tal mester. 

 No accedeixi a la màquina encarant-se als rodets pot patir caigudes. 

 No permeti l’ accés a persones ajenas i menys del seu maneig. 

 No guardi combustible ni draps grassos sobre la màquina. 

 No axequi la tapa del radiador en calent. 

 No alliberi els frens de la màquina en posició de pèrdua si abans no ha 

instal·lat els blocs de inmobilització dels rodets. 

 Abans d´iniciar cada torn de treballs comprobi mitjançant maniobres 

lentes que tots els comandaments responden perfectament. 

 Ajustament el seient a les seves necessitats. 

 Comprovi sempre abans del pujar a la cabina que no hi ha cap persona 

dormint a la hombra projectada per la màquina. 

 

- Les compactadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de cabines 

antitomb. 

- Es prohibeix expresament el abandonament del rodet amb el motor en 

marxa. 

- Els rodets estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 

- Es prohibeix la permanència de operaris en el piló de rodets vibrants, en 

prevenció de atropellaments. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols. 

- Vestit impermeable. 

- Guants de cuir. 
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1.4.16.24  Petites compactadores.  

 

Riscs d’accident 

- Soroll. 

- Atrapaments. 

- Cops. 

- Explosió del combustible. 

- Maquina en marxa fora de control. 

- Projecció de objectes. 

- Vibracions. 

- Caigudes al mateix nivells. 

- Els derivats dels treballs monòtons. 

- Els derivats dels treballs realitzats en condions metereològiques dures. 

- Sobreesforços. 

 

Normes o mesures preventives 

 

Normes de seguretat pels treballadors que manegen els picons mecànics 

 Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se de que estan 

montades totes les tapes i carcasses protectores. 

 Guiar el picó en avance frontal, evitar els desplaçaments laterals. La 

màquina pot descontrolar-se i produir lesions. 

 El picó produeix pols ambiental en apariencia lleugera. Regar sempre la 

zona a aplanar, o emprar una careta de filtre mecànic recambiable 

antipols. 

 El picó produeix soroll. Utilitzar sempre cascos protectors antisoroll. 

 El picó pot atrapar els peus dels operaris. Utilitzar sempre calçat amb la 

puntera reforçada. 

 No deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i 

accidentar als demés. 

 La posició de guia pot fer inclinar massa la esquena a l´operari. Utilitzar 

una faixa elàstica. 

 El personal que hagi de manejar els picons mecànics, coneixerà 

perfectament el seu maneig riscos professionals propis d´aquesta 

màquina. 
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Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Roba de treball. 

 

1.4.16.25  Extenedora de  productes bituminosos. 

 

Riscs d’accident 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Caiguda de persones al mateix nivells. 

- Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàsltic. 

- Cremades. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament durant les maniobres de acoplament dels camions de 

transport de aglomerat asfàsltic amb l´extenedora. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- No es permet la permanència sobre l´extenedora en marxa a altres 

persones que no siguin el seu conductor, per evitar accidents per caiguda. 

 

- Les maniobres d’aproximació i abocament de  productes asfàltics en la 

gronsa estarà dirigida per un especialista, en previsió dels riscos per 

imperícia. 

 

- Tots els operaris de auxuli quedaran en posició en la cuneta per davant de 

la màquina durant les operacions de omplert de la gronsa, en prevenció 

dels riscos per atrapaments i atropellament durant les maniobres. 

 

- Els marges laterals de l´extenedora, en prevenció de atrapaments, estaran 

senyalitzats a bandes grogues i negres alternatives. 
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- Totes les plataformes  d´estància o per seguiment i ajuda al extés asfàsltic, 

estaran vorejades de barandilles tubulars en prevenció de les possibles 

caigudes, formades per passamans de 90 cm. d´altura barra intermedia i 

entornpeu de 15 cm. desmontable per permetre una millor neteja. 

 

- Es prohibeix expresament, l´accésde operaris a la regla vibrant durant les 

operacions de extés, en prevenció d´accidents. 

 

- Sobre la màquina, juntament als llocs de pas i en aquelles amb el risc 

específic, s´adheriran les següents senyals: 

 Perill substàncies calentes ("Perill foc") 

 Rètol: NO TOQUEU, ALTES TEMPERATURES. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Barret de palla, o assimilable, per protecció solar. 

- Botes de media canya, impermeables. 

- Roba de treball. 

- Guants impermeables. 

- Mandil impermeables. 

- Polanies impermeables. 

 

1.4.16.26  Formigonera elèctrica.  

 

Riscs d’accident 

- Atrapaments. 

- Contactes amb l´energia elèctrica. 

- Sobreesforços. 

- Cops a elements mòbils. 

- Pols ambiental. 

- Soroll ambiental. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

- Les formigoneres pasteres, s´ubicaran en llocs predefinits. 

- Les formigoneres pasteres no s´ubicaran a distàncies inferiors a tres 

metres del marge de les rases o pous de calçons, per evitar riscos de 

caigudes a diferent nivells. 
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- Les formigoneres pasteres no s´ubicaran en l´interior de zones batudes 

per càrregues suspeses del ganxo de la grua, en prevenció dels riscos de 

vessament o caiguda de la càrrega. 

- Atrapament durant operacions de manteniment. 

- Altres. 

- L’arrastrament directe per a la ubicació del grup electrògen pels operaris 

es realitzarà a una distància que en cap cas serà inferior als 2 metres de la 

vora de la coronació de tall i de talussos, en prevenció de despreniments.  

- El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts 

del grup, de forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- El grup electrògen autilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la 

llança d’arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes 

amb falques antilliscament.  Si la llança d’arrossegament no disposa de 

roda o pivot de nivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i 

segur. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens a utilizar en aquesta 

obra, estaran sempre instalats en posició de tancades, en prevenció de 

possibles atrapaments y sorolls. 

- Les operacions d’abasteixement de combustible s’efectuaran amb el motor 

parat, en prevenció d’incendis o explosions.  

- Qualsevol grup electrògen tindrà la seva presa de terra correctament 

instal·lada mitjançant piquetes de coure, per a evitar possibles 

electrocutacions. 

- Les connexions al grup elctrògen per a la presa de corrent es realitzaran a 

través del quadre elèctric. 

 

Equips de protecció individual 

- Casc de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Taponets auditius. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de goma o P.V.C. 
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1.5 NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.5.1 Generalitats 

- Estarà prohibit el pas dins de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, 

serà pertinentment senyalitzat i abalissat, impedint el pas, si procedeix, amb 

valles o tancaments d’obra.  

- Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascos de 

seguretat tipus N d´us obligatori en aquelles zones d’on existeixi risc de 

caiguda de objectes. Serà responsabilitat del vigilant de Seguretat el proveir  

d´aquestes peces de protecció a tot visitant. 

- Ademés del casc, es disposaran en el magatzem d’obra d´altres elements de 

protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) pels visitants que accedeixin a 

zones de riscos específics. 

- Previa a la contractacío d´empresses per la realització de diferentes treballs en 

l’obra, l´empressa contratista principal, sòl·licitarà: 

 Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del 

mes anterior a la contractació. 

 Nomenament, per escrit, del Vigilant de Seguretat de la tasca 

contractada. 

 Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors que 

estaran en obra. Aquests reconeixements mèdics hauran de haver sigut 

realitzats amb una periodicitat màxima  d’un any. 

 En obra, hauran d´entregar el cartell informatiu de serveis i centres 

mèdics d’on seran atesos els treballadors en cas d´accidents. 

 El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran en 

l’obra. 

 

- La farmaciola d’obra serà responsabilitat de l´empressa contratista i disposarà 

en el seu interior del material mínim suficient per realitzar un primer auxuli al 

treballador aacidentat, refusant-se aquells materials i medicaments de difícil 

utilització per personal no sanitari. 

 

Disposicions legals d´aplicació: 

Són d´obligat cumpliment les disposicions contingudes en: 
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 Llei de prevenció de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs 

laborals. 54/2003 de 12 de desembre. (B.O.E. 13-12-03) 

 Llei de Prevenció de Riscs laborals. 31/1995 de 8 de novembre (B.O.E. 

10-11-95) 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (B.O.E. de 31-1-1997) pel que 

s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i a més normatives 

que desenvolupen la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 Real Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el RD 

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

de Prevenció i més normatives que desenvolupen la Llei de Prevenció 

de Riscs Laborals. 

 Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març, (B.O.E. de 29-03-1995) 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 Ordre Miniesterial de 28 d’agost de 1970 (B.O.E. de 5, 7, 8 y 9-09-

1970), pel que s’aprova l’Ordenança de Treball per a les Indústries de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica. 

 Ordre Ministerial de 29 de juliol de 1970 (B.O.E. de 25-8-1970) pel que 

s’aprova l’Ordenança de treball per a la Industria Siderometalúrgica i 

Normes Complementàries pels treballadors de xarxes aèries de 

conducció d’energia elèctrica (O.M. de 18-5-1993). 

 Real Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Llei 14/1994 de 1 de juny, (B.O.E. de 29-09-1994) pel que es regulen 

les empreses de Treball Temporal. 

 Real Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut a la feina en el àmbit de les Empreses de Treball 

Temporal. 

 Real Decret 2001/1983 de 28 de juliol, (B.O.E. de 25-10-83), sobre 

regulació de jornada de treball, hores extraordinàries i descansos. 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256, 25/10/1997), 

pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 

les obres de construcció. 

 Real Decret 773/1997, del 24 d’octubre (B.O.E. de 12-06-1997), sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual. 

 CORRECCIÓ d’errates del R.D. 773/1997, del 30 de maig (B.O.E. de 

18-07-1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 

l’utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
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 Real Decret 1407/1992 , del 20 de novembre (B.O.E. de 28-12-1992), 

pel que es regulen les condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.  

 Real Decret 159/1995, del 3 de febrer (B.O.E. de 8-03-1995), pel que es 

modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les 

condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 

dels equips de protecció individual. 

 ORDRE de 20 de febrer de 1997 pel que es modifica l’annex del Real 

Decret 159/1995, del 3 de febrer, que a la vegada  modifica el Real 

Decret 1407/1992, del 20 de novembre (B.O.E. de 6-03-1997), pel que 

es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 CORRECCIÓ d’errates del RD 159/1995, del 3 de febrer, pel que es 

modifica el Real Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es 

regulen les condicions per al comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual (B.O.E. de 23-03-

1995). 

 Real Decret 1435/1992, del 27 de novembre (B.O.E. del 11-12-1992 ), 

pel que es dicten disposicions d’aplicació de la directiva del consell 

89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 

membres sobre màquines. 

 Real Decret 1495/1986 del 26 de maig (B.O.E. de 21-7-1986) pel que 

s’aprova el Reglament de Seguretat a les màquines i correcció 

d’errades en B.O.E. del 4-10-1986. 

 Real Decret 590/1989 del 19 de maig (B.O.E. del 3-6-1989), introduint 

modificacions al Reglament de Seguretat a les màquines. 

 Real Decret 830/1991 del 24 de maig (B.O.E. del 31-5-1991), introduint 

noves modificacions al Reglament de Seguretat a les màquines. 

 Real Decret 56/1995, del 20 de gener, (B.O.E. del 8-02-1995), pel que 

es modifica el R.D. 1435/1992, del 27 de novembre, disposicions de 

l’aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. 

 Norma de carreteres 8.3-IC. (31-8-1987). Ordre Ministerial sobre 

senyalització, balisament, defensa, neteja i finalització d’obres fixes a 

vies fora de poblat. 

 Real Decret 485/1997, del 14 d’abril (B.O.E. de 97, 23-04-1997), sobre 

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a 

la feina. 
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 Real Decret 2177/2004 del 12 de novembre (B.O.E. del 13 de novembre 

de 2004) pel que es modifica el Real Decret 1215/97 del 18 de juliol pel 

que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

l’utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13-11-2004), 

pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

l’utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13 de 

novembre de 2004) pel que es modifica el Real Decret 1215/97 del 18 

de juliol pel que estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol (B.O.E. de 7-08-1997), pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

l’utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13-11-2004), 

pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol (B.O.E. 

del 7-08-1997), pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut pera a l’utilització pels treballadors dels equips de 

treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Normes relatives a l’ordenació de professionals de Seguretat i salut. 

 Real Decret 842/2002, del 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. (B.O.E. 18-9-2002). 

 Instruccions complementàries (ITC) BT 01 A BT 51. 

 Real Decret 3151/1968, del 28 de Novembre pel que s’aprova el 

Reglament Tècnic de línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 

 Reglament d’aparells Elevadors per a Obres. (B.O.E. del 29-5-1974). 

 Ordre ministerial del 23 de maig de 1997 pel que s’aprova el Reglament 

d’Aparells Elevadors per a obres. 

 Real Decret del 30 de març de 1998 (B.O.E. de 20-5-1998) pel que 

s’aproven disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528 d’aparells 

elevadors. 

 Real Decret 3275/1982 del 10 de novembre (B.O.E. del 1-12-1982) pel 

que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació. 

 Real Decret 2443/1969 (B.O.E. del 28-10-1969) pel que s’aprova el 

Reglament de recipeients a pressió. 
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 Ordre Miniesterial del 31 d’octubre de 1984. (B.O.E. de 7-11-1984) pel 

que s’aprova el Reglament de treballs amb risc d’amiant i correcció 

d’errors (B.O.E. del 22-11-1984). 

 Ordre del 7 de gener de 1987 (B.O.E. del 15-1-1987) per la què 

s’estableixen normes complementàries al Reglament de treballs amb 

risc d’amiant. 

 Ordre del 26 de juliol de 1993 (B.O.E. del 5-8-1993) sobre modificacions 

als artícles 2, 3 i el 13 de l’Ordre del 31 d’octubre de 1984 i l’article 3 de 

l’Ordre del 7 de gener de 1987. 

 Real Decret 286/2006, del 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors contra els reiscs relacionats amb l’exposició 

al soroll. 

 Real Decret 53/1992 del 24 de gener (B.O.E. del 12-2-1992) pel que 

s’aprova el Reglament de protecció sanitària contra radiacions 

ionitzants. 

 Ordre Ministerial del 9 d’abril de 1986 per la què s’aprova el Reglament 

per a la prevenció de riscs i protecció de la salut dels treballadors per la 

presència de plom metàl·lic i els seus compostos iònics al medi ambient 

de treball. 

 Ordre Miniesterial del 9 d’abril de 1986 per la què s’aprova el 

Reglament per a la prevenció de riscs i protecció de la salut dels 

treballadors per la presència de clorur de viníl nomòmero al media 

ambient de treball. 

 Real Decret 88/1990 de 26 de gener. (B.O.E. del 27-1-1990) sobre la 

protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de determinats 

agents específics o determinades activitats. 

 Real Decret 886/1988 del 15 de juliol (B.O.E. del 5-8-1988) i correcció 

d’errors al B.O.E. del 28-1-1989 sobre la prevenció d’accidents majors a 

determinades activitats industrials. 

 Mdificacions pel Real Decret 952/1990 del 29 de juny (B.O.E. del 21-7-

1990 i correció d’errors al B.O.E. del 25-9-1990).  

 Real Decret 664/1997, del 12 de maig (B.O.E. del 24/05/1997), sobre la 

protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 

agents biològics durant la feina. 

 Real Decret 665/1997, del 12 de maig (B.O.E. del 24/05/1997), sobre la 

protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició 

d’agents cancerígens durant la feina. 
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 Real Decret 488/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997), sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut realtives a la feina amb equips 

que inclouen pantalles de visualització. 

 Real Decret 487/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997), sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorsolumbars 

pels treballadors. 

 Real Decret Legislatiu 2/1995, del 7 d’abril (B.O.E. del 11-04-1995), pel 

que s’aprova el Text Refós de la llei de Procediment Laboral. 

 Real Decret del 30 de març de 1988 (B.O.E. del 20-5-1988) sobre 

disposicions d’aplicació de la Directiva 76/767 CEE. (11-04-1995). 

 Llei 21/1992, del 16 de juliol, d’Industria (B.O.E. del 23-07-1992). 

 Real Decret 486/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997) pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 

treball. 

 Real Decret 949/1997, del 20 de juny, (B.O.E. del 11/07/1997) pel que 

s’estableix el certificat de professionalitat de l’ocupació de 

prevensionista de riscs laborals. 

 Real Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’artícle 

24 de la llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, 

amb matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 Llei 32/2006. del 18 d’Octubre, reguladora de la subcontractació al 

Sector de la Construcció. 

 Ordre de 22 d’abril de 1997 (B.O.E. del 24/04/1997), per la què es 

regula el règim de funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i 

Malalties Professionals de la Seguretat Social al desenvolupament 

d’activitats de prevenció de riscs laborals. 

 Normes derivades del Combeni Col·lectiu Provincial. 

 Les que tinguin establertes en el Combeni Col·lectiu Provinsial en el 

que es refereix a Seguretat i salut laboral. 

 Normes tecnològiques N.T.E. a les N.T.E. s’indiquen mèdis, sistemes i 

normes per a prevenció i seguretat a la feina. 

 Ordenances Municipals en quant es refereixin a la Seguretat i salut a la 

feina. 

 Normes UNE de l’Institud Espanyol de Normalització. 

 Instruccions tècniques complementàries MIE-RAT. Ordre Ministerial del 

6 de juliol de 1984 (B.O.E. del 1-8-1984). 

 Estatut dels Treballadors. 
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 Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treballs (O. M. 9/3/71. 

B.O.E.16/3/71) 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 

28/8/70. B.O.E. 5,7,8,9/9/70) 

 Real Decret 555/86 pel que s´implanta la obligatorietat de l’ inclusió  

d’un estudi de Seguretat i Salut en el treballs en els projectes 

d´edificació i obres públiques. 

 Real Decret 84/90 pel que es dona nova redacció als articles 1, 4, 6 i 8 

del Real Decret 555/86. 

 R.D. 1627/97 del 24 d’octubre. BO.E. “Disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud en las obras de construcción” (Estudios y Planes de 

Seguridad). En vigor des del 25.12.97 

 Reglament de Seguretat i Salut en la Construcció (O.M. 20/5/52. B.O.E. 

15/6/52). 

 R.D. 1215/97   (B.O.E. 188 DEL 7/8/97). Disposicions mínimes 

d’utilització dels equips de treball. 

 R.D. 485/97  del 14/4/97  sobre “Manipulación de Cargas”. 

 R.D.  773/97 del 30 de maig sobre “Utilización de Equipos de 

Protección Individual”. 

 Instrucció sobre senyalització provisional d’obres 8.3-IC. 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 

17/5/74. B.O.E. 29/5/74) 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20/9/73. B.O.I. 9/10/73) 

 Reglament d’aparells elevadors per obres (O.M. 23/5/77. B.O.I. 14/6/77) 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Ordre del 12 deGener del 1998 (D.O.G. 2565 el 27 de gener) 

“Aprovació del Llibre d’Incidències en les obres de construcció”. 

 Resta de disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut i Medicina 

del Treballs que puguin afectar als treballs que es realitzin en l’obra. 

 Totes aquelles disposicions que pel procés productiu siguin inhèrtes o 

d’obligat compliment. 

 

 

Servei mèdic, primers auxilis 

- Farmaciola: es disposarà  d’un farmaciola com a mínim en les instal·lacions de 

l’obra, contenint el material especificat en la Ordenança General de Seguretat i 

Salut en el treballs. La farmaciola es revisarà mensualment reposant-se 

d’inmediat el material consumit. 
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- Asistencia a l´accidentat: Es dictaran unes Normes de Règim Interior amb els 

telèfons dels centres de Urgència i els Posats de Socors més aprop als fronts, 

que estarà en tots els vehicles i instal·lacions de l’obra, de manera que els 

accidentats siguin traslladats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

- Reconeixement mèdic: Tot el personal que començi a treballar en l’obra 

haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treballs. 

  

Condicions de les peces de protecció. 

  Tot element de protecció personal s´ajustarà a les Normes de Homologació 

particulars de cada peça. En els casos de que no existeixi Norma de Homologació 

oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives proteccions. 

  Tots els elements de protecció tindran fixat un periode de vida útil, refusant-se  

al seu terme. 

  Quan per les circumstàncies del treballs es produeixi un deteriorament més 

ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta inmediatament. 

  Aquells elements que hagin patit un tracte límit, és a dir, el maxim pel que fou 

concebut o que hagin adquirit més folgança o tolerància de les atmeses pel fabricant, 

seran refusats i rebosts inmediatament. 

  Tota peça entregada en obra, haurà de disposar del model de "recepció de 

peces de protecció personal", degudament cumplimentat i archivat, per la seva 

responibilitat en el moment precís. 

 

Condicions dels mitjans de protecció 

 Es prohibeix el muntatge dels mèdis auxiliars, màquines i equips, de manera 

parcial; és a dir, omitint l’ús d’algun o varis dels components amb els que es 

comercialitzen per a la seva funció. 

 L’ús, muntatge i conservació dels mèdis auxiliars, màquines i equips, es farà 

seguintestrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al 

manual d’ús editat pel seu fabricant. 

 Tots els mèdis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindràn 

incorporats els seus pròpies dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la 

legislació vigent. Es prohibeix expressament, la introducció en el recinte de l’obra, de 

mèdis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anerior. 

 Si el mercat dels mèdis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca 

“CE”., s’entendrà que dins de les nostres possibilitats, utilitzarem aquests equips. 
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Condicions tècniques: 

CODI MESURES PREVENTIVES 

 
MA - 1 BASTIDA TUBULAR 

 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega per a 
la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de qualsevol 
modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut 
afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 

TÈCNIQUES 

 
- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al nombre 
de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. art.221). 
 
- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura suport mitjançant 
abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221). 
 
- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 m d’altura, 
s’hi instal.larà una barana, la qual es col.locarà just a la vora de la plataforma sense que quedin espais oberts 
entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206). 
 
- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant en sentit 
horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o estructura de l’edifici (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 
 
- A la base de les bastides tubulars, s’hi instal.laran unes peces que permetin un millor assentament de 
l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal d’assegurar l’estabilitat i 
seguretat del conjunt (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 
 
 - L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  adaptades a la pròpia bastida 
o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 

 

 

FORMATIVES 

 
   - Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres 

sistemes de protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). ( Veure 
mesura preventiva I - 1 ). 

 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

 
MA - 2 BASTIDA PENJADA 

 
 
 
ORGANITZATIVES  
 

- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega per 
la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de qualsevol 
modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut 
afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 
TÈCNIQUES  
 

- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al nombre 
de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. art.221). 
- Les bastides penjades mòbils, tindran una longitud màxima de 8 m i els cables que la suporten estaran, com a 
màxim, a 3m l’un de l’altre (O.L.C.V.C. art.235). 
- La distància de la part interior de la plataforma al parament vertical no serà inferior a 15cm ni superior a 45cm i, 
quan estigui en posició de treball, haurà de quedar sempre garantida la immobilitat en sentit horitzontal (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 5d / O.L.C.V.C. art.235). 
- Els pescants seran preferiblement perfils laminats metàl.lics. També es poden utilitzar dos taulons bridats 
(O.L.C.V.C. art.229). 
- S’instal.larà barana rígida de 70 cm d’altura , per la part davantera o de treball, la qual podrà ser abatible 
(O.L.C.V.C. art. 235). 
- El contrapès preferiblement es constituirà per mitjà d’una unió solidària a l’estructura de l’edifici on s’instal.li. Si 
això no fos possible, es conformarà mitjançant blocs de formigó apilats sobre el pescant lligats amb ell o bé per 
altres mitjans que garanteixin les adequades condicions d’estabilitat - Els ganxos dels mecanismes de pujada-
baixada, tindran instal.lat un fiador ( baldó ) de seguretat. 

P’x l’ > 2 x P x L 
P’ = pes llast 
L’ = Longitud interior pescant 
P = Pes de la càrrega per pescant 
L = Longitud del pescant en voladiu 
 

FORMATIVES 

 
- Es facilitaran les degudes instruccions als treballadors per tal que no entrin ni surtin de la bastida mentre no 
quedi assegurada la seva immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, 
punt 5d / O.L.C.V.C. art.236). 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en bastides penjades, utilitzaran cinturó de seguretat amb 
ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b). 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors. 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 3 BASTIDA DE CAVALLETS 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega per 
la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de qualsevol 
modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut 
afectar la seva resistència o estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 

 
TÈCNIQUES 
 

- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No s’utilitzaran com a 
tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. de tal forma que evitin un 
posible esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets de tipus tisora disposaran d’una 
cadena limitadora d’obertura (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.197). 
 
- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, que és 
l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212). 

 
FORMATIVES 
 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors. 
 
 

 
 

 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 4 ESCALES DE MÀ 

 

 
 
ORGANITZATIVES 
 

- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta pintades 
(R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
TÈCNIQUES 
 

- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc de 
caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran d’elements de 
seguretat que impedeixin la seva obertura (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i està 
prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala haurà de 
quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior se subjectarà al 
parament sobre el qual es recolza (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Les escales simples es col.locaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants sobrepassaran 1m 
el nivell superior (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
 

FORMATIVES 
 

- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per dur-hi a terme treballs a 
més de 3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó de seguretat o bé 
s’adoptaran mesures de protecció alternatives (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
 
- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o dimensions 
puguin comprometre la seguretat del treballador (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

 
- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 5 CASTELLET DE FORMIGONAR 

 
 
 
ORGANITZATIVES 
 

- S’utilitzaran castellets o torretes de formigonat de construcció no improvisada i garantida pel fabricant o tècnic 
competent . En particular, queda prohibida tota plataforma improvisada de “fabricació artesanal” per part dels 
propis encofradors a base de fustes clavetejades, per no oferir uns nivells de seguretat acceptables. 
- En la base s’instal.larà una placa de senyalització del risc de caiguda d’altura indicant la prohibició d’accedir-hi 
al personal no autoritzat i el nombre màxim de treballadors que poden utilitzar-la a la vegada. 

 
 

TÈCNIQUES 

 
- Les dimensions de la plataforma seran proporcionals al nombre de persones que l’ha d’utilitzar a la vegada. 
Com a referència, per a dues persones la plataforma mínima ha de ser de 1.10 x 1.10 m. 
- La barra superior de la barana es pintarà amb franges diagonals alternades grogues i negres per facilitar la 
seva ubicació al gruïsta que ha de transportar el cubilot. 
 -  Tot el perímetre de la plataforma disposarà de barana de protecció a excepció de l’obertura necessària per 
permetre el desembarcament de l’escala d’accés. En aquesta obertura es disposarà de cadena o barra per tal 
de tancar-la un cop situats en la plataforma.                        
- L’ascens i descens de la plataforma s’efectuarà per mitjà d’una escala tipus manual o de gat reglamentària.         
- Queda prohibit el transport de personal o objectes sobre la plataforma durant el seu trasllat.             
- Es recolzaran sobre quatre peus drets, dos dels quals poden disposar de rodes per facilitar el seu 
desplaçament. 
- En els castellets de formigonar amb rodes, aquestes hauran de disposar de dispositiu de frenat, el qual haurà 
d’estar accionat sempre que estigui en situació de treball. 
- Les rodes disposaran d’un mecanisme que permeti la seva immobilització en els moments d’efectuar el ascens, 
descens o treball des de la seva plataforma. 

 
 
FORMATIVES 
 

- Es prohibeix la utilització d’aquest tipus de plataformes per treballadors no autoritzats. 
- Es prohibeix la seva utilització per més de dos treballadors a la vegada, a no ser que a la placa de 
senyalització s’indiqui una altra cosa. 
- Es prohibeix el desplaçament de persones, materials o eines en el seu transport. 
- Per a formigonar els pilars perimetrals o que queden a la vora d’una obertura del forjat, es col.locaran en el 
costat paral.lel i oposat a l’obertura, i en els que fan cantonada perpendicularment a la diagonal interior del pilar. 
- Es prohibeix suplementar la torreta amb plataformes recolzades sobre la seva barana, escales manuals o 
altres improvisacions sense l’autorització i supervisió prèvies. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors.  
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 6 BAIXANTS DE RUNA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- Es col.locaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris de les 
plantes. 
 
- Es col.locaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes tremujes de 
recepció i expedició 
 
- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la de l’obra 
un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o mecànics, atenent el tipus i 
volum de runa que es generi. 

 
 
TÈCNIQUES 

 
- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es col.locaran sistemes de protecció per evitar la caiguda 
d’altura dels treballadors ( baranes, xarxes, etc. ). 
 
- En la zona d’abocament de la runa es pot col.locar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot cas caldrà 
senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi d’evitar la projecció i 
caiguda d’objectes sobre ells. 
 
- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el possible 
rebot. 
 
- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir  la zona d’abocament amb una lona o tendall per evitar 
l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 

 
 

FORMATIVES 

 
- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
 
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la runa a través 
d’ells. 
 
- Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
 
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara autofiltrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de seguretat en 
les tasques de desenrunat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 7 GÀBIA DE SOLDAR 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- En aquells llocs que sigui previsible l’estança perllongada en un punt concret per tal d’efectuar soldadures, es 
preveurà la utilització de cistelles de soldador. 
 
- Es preveurà la utilització de cinturó de seguretat per a tots els treballadors que utilitzin cistelles de soldar. 

 

TÈCNIQUES 

 
- Les cistelles de soldador estaran dotades de barana perimetral per tal d’impedir la caiguda d’alçada. 

 

FORMATIVES 

 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en gàbies de soldar, utilitzaran cinturó de seguretat amb 
ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b). 

 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

150 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 8 PASSAREL.LES DE CIRCULACIÓ 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- En aquelles zones que calgui comunicar i que ofereixin desnivells o discontinuïtat, s’instal.laran passarel.les 
de circulació, com per exemple per comunicar forjats, habilitar zones de pas per salvar rases, etc. 

 

TÈCNIQUES 

 
- Les passarel.les de circulació tindran una amplada mínima de 60 cm. si tan sols és zona de pas per al 
personal . En cas que sigui una zona d’accés de material, caldrà que tingui una amplada suficient per garantir 
el seu pas lliure. 
 
- El pis que constitueixi la plataforma serà a base de taulons de 5 cm. de gruix mínim, planxes metàl.liques, 
etc., els quals s'assentaran sobre punts fixos de forma que quedi garantida la seva estabilitat. 
 
- Si el pas per la plataforma ofereix un risc de caiguda d’alçada de més de 2m. cal que disposi de baranes de 
protecció que reuneixin les condicions definides en la fitxa MA-10. 
 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors de les mesures preventives definides en els apartats anteriors i en particular de la 
prohibició d’improvisar altres tipus de passarel.les que no compleixin els requisits establerts. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 9 PLATAFORMES DE DESCÀRREGA 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- La descàrrega de material a les diferents plantes es farà a través d’una plataforma de descàrrega ubicada en 
lloc de fàcil accés per la grua. 
 
- Per a tot aquell material que, per les seves condicions volumètriques, no es pugui descarregar per la 

plataforma de descàrrega, cal establir un lloc de fàcil accés destinat a la grua, perquè pugui rebre amb 
facilitat la càrrega i es preveuran els punts d'ancoratge suficients, a fi que tot el personal que hagi de rebre 
la càrrega utilitzi cinturó de seguretat. 

-  

TÈCNIQUES 

 
- La plataforma haurà de disposar de barana de protecció en tot el perímetre obert. Únicament la barana frontal 
pot ser substituida per una barana interior practicable, donant instruccions clares al personal afectat que en cas 
d’haver de situar-se sobre la plataforma per entrar la càrrega cal que utilitzin cinturó de seguretat, i un cop 
finalitzada l’operació de descàrrega que tornin a col.locar la barana interior en posició tancada. 
 
- L’operari que rep la càrrega mai es situarà sota d’ella. 
 
- El gruïsta cal que en tot moment tingui en el seu radi de visió la plataforma i estigui atent a les instruccions 
que en el seu cas li faci el treballador que ha de rebre la càrrega en la plataforma. De no ser possible, cal 
disposar de senyalista. 
 
- La plataforma es subjectarà per mitjà de puntals col.locats de tal forma que sempre transmetin el seu esforç a 
elements estructurals de l’edifici o altres sistemes que ofereixin un nivell de seguretat equivalent. 
 
- No es deixaran càrregues situades en les plataformes durant períodes perllongats. 

 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors de les mesures preventives previstes en els apartats anterior i en especial de les 
situacions en què cal utilitzar cinturó de seguretat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 10 BARANES 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- Es col.locaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a partir de 
2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, bastides, etc. 
 
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas de 
ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, com últim 
recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals. 
 
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions col.lectives 
en general. 
 

 

TÈCNIQUES 

 
- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de 
mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors ( R.D. 
1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ). 
 
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran cordes, 
cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instal.laran de forma que 
garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt ( R.D. 1627/97 annex IV, part c, punt 3c ). El conjunt garantirà una 
resistència mínima de 150 Kg/ml. 

 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció col.lectiva en 
general, és obligatori l’us del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, 
annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). ( veure mesura preventiva I - 1 ). 
 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats anteriors i de la 
prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 11 XARXES, TENDALS, VELES, ETC 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- Quan s’instal.len xarxes, tendals, veles, etc que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà efectuar 
revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de garantir la seva 
eficàcia de forma continuada. 

 
 
TÈCNIQUES 
 

-Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
 

- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se. 
 

- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a treballadors i terceres 
persones. 

 
- La instal.lació de tendals, xarxes, veles, etc pot substituir l’element rodapeu de la bastida quant a protecció del 
risc de caiguda d’objectes. 

 
 

FORMATIVES 

 
- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el responsable de l’obra 
de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 12 XARXES DE SEGURETAT 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el perímetre del 
forjat en fase d’estructures.  

 
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions col.lectives 
en general 

 

TÈCNIQUES 

 
- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes per la norma 
UNE 81.650-80. 

 
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan durant aquest 
període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les malles, refregades per 
abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les seves condicions de seguretat, se 
substituiran immediatament. 

 
- Els ganxos instal.lats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i separats l’un de 
l’altre 1m com a màxim. 

 
- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 4m com a 
màxim, l’un de l’altre (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 

 
- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del nivell de 
treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, salvant una alçada 
màxima de 3m. 

 
- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors.  
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 13 PUNTALS 

 

ORGANITZATIVES   

 
- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el que es 
desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior. 
- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació lateral. 
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà suspès, per 
eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant batees. 
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntal.lades s’efectuarà de manera uniforme, quedant 
prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva misió. 

 

TÈCNIQUES 

 
Puntals de fusta 
 
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
- S’enfalcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre sol.licitacions a flexió. 
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials diversos i 
similars. 
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 
 
Puntals metàl.lics 
 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus components, etc. 
) 
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
- No tindran deformacions en el fust. 
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors 
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses instal.lades en 
posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la vertical seran els 
que s’enfalcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló, i es clavaran al 
dorment i a la sopanda per aconseguir una millor estabilitat. 

 

PLÀNOL DE DETALL: 



PROJECTE D'UN COL·LECTOR AL SECTOR DEL BARRANQUET 
(La Sénia-Montsià) 

Autor: Eugeni Villalbí i Godes 
Tutor: Francesc Robusté i Anton / Tutor extern: Javier Roig i Prades 

156 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 14 ESLINGUES 

 

ORGANITZATIVES 

- Les eslingues han d’estar marcades indicant la càrrega màxima. 
- S’emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor i de 
substàncies oxidants o corrosives. 
- Es farà una previsió del tipus de càrregues a manipular per tal de disposar en cada moment del tipus d’eslinga 
més adient. 

 

TÈCNIQUES 

- Els ullals disposaran de protector “ guardacabos “ per ser la zona sotmesa a més fregament i a fi d’allargar la 
vida útil de l’eslinga. 
- El número de grapes per lligada dependrà del diàmetre del cable; en tot cas, i com a criteri general, cada 
lligada disposarà d’un mínim de tres grapes. La forqueta de la grapa es col.locarà sobre el ramal mort del cable i 
el pont sobre el ramal estès. 
- La distància entre grapes consecutives serà igual a 6 – 8 vegades el diàmetre del cable. 
- Per determinar la càrrega de treball d’una eslinga quan els ramals no treballen verticals, cal tenir en compte 
que l’esforç creix en augmentar l’angle que formen els dos ramals. Per calcular l’esforç cal multiplicar la càrrega 
que suporta cada ramal pel coeficient que correspongui segons la taula següent. En general no sobrepassar 
angles de 90º i en cap cas els 120º. 

                                                 Angle entre ramals          Coeficient 
0º                                             1.00 
40º                                           1.06 
50º                                           1.10 
60º                                           1.16 
70º                                           1.22 
80º                                           1.31 
90º                                           1.42 
100º                                         1.56 
110º                                         1.75 
120º                                         2.00 
130º                                         2.37 
140º                                         2.93 
150º                                         3.86 
160º                                         5.76 

- Quan s’utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals l’angle més gran que és necessari tenir en compte és el 
format pels ramals oposats en diagonal. 
- Si es desconeix el pes de la càrrega es pot fer una aproximació multiplicant el seu volum per la densitat del 
material prenent com a referència les dades següents: 

Fusta - 0.8 
Pedra o formigó – 2.5 
Acer, ferro, fundició – 8 

-Els punts de fixació de l’eslinga no han de permetre el seu desplaçament i s’han de fixar tenint en compte el 
centre de gravetat de la càrrega. 
- Les eslingues no han de descansar mai sobre arestes vives, per la qual cosa es disposaran cantoneres, 
esquadres de protecció, etc. 
- Els ramals de dos eslingues diferents no s’han de creuar, es a dir, no es muntaran l’un sobre l’altre a sobre del 
ganxo d’elevació. 
- En el cas d’eslingues de cable d’acer, quan en alguna secció s’observi més del 10% de fils trencats l’eslinga es 
substituirà. 

FORMATIVES 

- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 
- S’evitarà arrossegar les eslingues per terres i sorres o per superfícies rugoses. 
- Abans de l’elevació completa de la càrrega haurà de tesar-se suaument l’eslinga i elevar-la només de 10cm per 
verificar –ne la subjecció i equilibri. Mentre s’estan tesant les eslingues no es tocarà la càrrega ni les pròpies 
eslingues. 
- Sota cap concepte s’intentarà desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega. 
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Proteccions personals 

 Només  es disposaràn a l’obra i en servei els EPI que garanteixin la salut i la seguretat 

dels usuaris sense posar en perill ni la salut ni la seguretat de les altres persones o 

bens, quant el seu manteniment sigui adequat i quan s’utilitzin d’acord amb la seva 

finalitat. 

Als efectes d’aquest document es consideren conformes a les exigències essencials 

nomenades els EPI que portin la marca “CE” i, d’acord amb les categories establertes 

a les disposicions vigents. 

 Els EPI tindran de garantir una protecció adequada contra els riscs. Acumularan les 

condicions normals d’us previsibles a que estiguin destinades, de manera que l’usuari 

tingui una protecció apropiada i de nivell elevat com sigui possible. 

 El grau de protecció òptim que es tindrà de tenir en compte serà aquell per sobre del 

qual les molesties resultants del l’ús de l’EPI obstaculitzi a la seva utilització efectiva 

mentres duri l’exposició al perill o al desenvolupament normal de l’activitat. 

 Els materials de que estiguin compostos els EPI i els seus possibles productes de 

degradació no tindran de tenir efectes nocius a la salut a l’higiene de l’usuari. 

 Qualsevol part d’un EPI que estigui en contacte o que pugui entrar en contacte amb 

l’usuari durant el temps que ho porti estarà lliure d’arestes vives, aspres, puntes 

sortints, etc. que puguin provocar a l’usuari o altres persones. 

 Els EPI oferiran els mateixos obstacles possibles a la realització de gestos, a l’adopció 

de postures i a la percepció dels sentits. Per altre part, no provocaràn gestos que 

posin en perill a l’usuari o altres persones. 

 Els EPI possibilitaran que l’usuari pugui posar-se’ls lo més facilment possible a la 

postrua adquada i puguin mantenir-se així durant el temps que s’estimi es portaran 

posats, tenint en compte els factors ambientals, els gests que es vagin a realitzar i les 

postures que es vagin a adoptar. Per això, els EPI s’adaptaran el màxim a la 
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morfologia de l’usuari per qualsevol mèdi adequat, com poden ser sistemes d’ajust i 

fixació apropiats o una varietat suficient de talles i números. 

 Els EPI seran lo més lleugers possible, sense que això perjudiqui la seva solidesa de 

fabricació ni obstaculitzi la seva eficàcia. 

  Abans de la primera utilització a l’obra de qualsevol EPI s’haurà de tenir un triptic 

informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant, on s’inclourà, a més del 

nom i la direcció del fabricant i/o del seu destinatari en la Comunitat Econòmica 

Europea, tota l’informació útil sobre: 

- Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió, i 

desinfecció. Els productes de neteja, manteniment o desinfecció aconsellables 

pel fabricant no tindran de tenir, en les seves condicions d’ús cap efecte nociu 

ni als EPI ni a l’usuari. 

- Rendiments aconseguits als exàmens teòrics dirigits a la verificació dels graus 

o classes de protecció dels EPI. 

- Accessòris que es puguin utilitzar als EPI i característiques de les peces de 

repostatge adequades. 

- Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’íus 

corresponents. 

- Data o plaç de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components. 

- Tipus d’embalatge adequat per transportar els EPI. 

 

 Aquest folletó d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, 

almenys, amb la llengua oficial de l’estat espanyol. 

 

  Tot l’element de protecció personal s´ajustarà al Certificat Obligatori de Seguretat, 

sempre que existeixi en el mercat. 

  En els casos en que no existeixi el Certificat, aquests seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 
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Concicions tècniques: 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

ORGANITZATIVES 

- Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPIs han 
d’utilitzar, així com quan i de quina forma han de fer-ne ús, i se’ls  lliuraran o bé se’ls indicarà on els poden trobar. 

- L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat. 
- D’entre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen en l’apartat següent, es 
seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la qual cosa es sol.licitarà el manual 
d’instruccions segons RD 1407/92. 
- L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels treballadors. 
- En cas d’utilitzar diversos EPIs a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos 
corresponents. 
- Es portarà un control de la vida útil dels EPIs suministrats atenent les indicacions de cada fabricant. 

 
FORMATIVES 
- El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de l’encarregat o tècnic de prevenció. 

- El treballador té l’obligació de col.locar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l’efecte. 
- S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l’EPI i 
que, al seu parer, pugui reduir la seva eficàcia protectora. 

TÈCNIQUES 

I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o equip equivalent 

I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o equip equivalent 

I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 8 
Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 9 
Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 10 
Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 11 
Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 12 Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 13 
Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 14 
Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 15 
Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 6 o equip equivalent 

I - 16 
Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 
6 o equip equivalent 

I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 20 
Cinturó de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 
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I - 21 
Cinturó de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 22 
Cinturó de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 25 
Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 27 Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 
Proteccions col·lectives 

 Els mèdis de protecció col·lectiva, que no siguin els ja incorporats a les màquines 

estaran disposats previament als treballs que els fagin precissos. 

 

 Les revisions dels mèdis de protecció estarna encomenades a personal especialitzat; 

en el cas d’elements de protecció incorporats a les màquines el grau d’exigència serà 

el mateix que per a qualsevol altre dispositiu per a l’autorització de treball de cada 

màquina. 

 

 En el cas de proteccions col·lectives de l’obra, tals com baranes, zòcals, senyalització, 

neteja, protecció d’eincèndis, etc. amb independència de la responsabilitat dels 

comandaments directes de l’obra en el que es refereix al seu correcte funcionament, 

es realitzaran les revisions necessàries per assegurrar la seva eficàcia. 

 

 Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

que es recullen als següents apartats. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

P - 1 MAQUINISTA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- Cada maquinista tindrà un senyalista assignat i ambdós coneixeran el codi de senyalització gestual i verbal a 
utilitzar segons la fitxa de senyalització O – 6. 
- El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habiliti per conduir la màquina en qüestió i se'l sotmetrà a un 
reconeixement mèdic que certifiqui que és apte per al treball de maquinista. 
- Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s’indicaran unes distàncies de seguretat atenent el seu 
abast i tasca a realitzar. 

- S’evitarà tot el que es pugui que treballin màquines i persones a peu en una mateixa zona. 
 
 

FORMATIVES 

 
- Si efectua la maniobra amb l’ajut d’un senyalista no farà cap moviment de la màquina sense veure el senyalista i 
comprovar que no li pot afectar aquest moviment. 

- Per pujar i baixar de la cabina s’utilitzaran els esgraons i anses i es farà frontalment a la cabina,  agafant-se amb 
les dues mans. 
- Per alliberar els frens amb la màquina aturada caldrà instal.lar els daus d’immobilització. 
- No es farà cap mena d’ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es 
bloquejarà la màquina. 
- Els nivells d’oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i no es fumarà en manipular la 
bateria o repostar combustible. 
- Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió caldrà utilitzar màscara, roba de treball, manil, i guants de 
goma. 
- El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s’ha de desplaçar i el lloc concret on ha d’actuar per 
tal d’advertir irregularitats, obstacles, etc. que puguin originar oscil.lacions a la cullera. 
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

P - 2 SENYALISTA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- S’informarà els senyalistes del codi de senyalització a utilitzar amb caràcter general i especialment el verbal i 
gestual . 
- Se’ls facilitarà roba i accessoris de senyalització d’acord amb el Rd 1407/97 i RD 773/97, annex 1 apartat 9, o 
equip equivalent per tal que sigui fàcil la seva identificació. 

 
TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97, de 14 d'abril. 
 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies 
elèctriques i conduccions soterrades. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general. 
 - Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
 

 

VEURE ANNEX DE CODI DE SENYALITZACIÓ GESTUAL 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

P - 3 GRUÏSTA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- Abans d’iniciar les maniobres amb la grua caldrà preveure els diferents moviments a efectuar per tal de garantir 
que en cap moment es poden fer maniobres d’arrossegament ni es poden afectar altres instal.lacions o equips 
com poden ser línies elèctriques, bastides, contrapesos etc. 
- El gruista en tot moment ha de veure la càrrega i quan no sigui possible s’haurà d’ajudar d’un senyalista el qual 
no perdrà de vista o no efectuarà cap maniobra. 
- El gruista tindrà la formació mínima continguda en la norma UNE 58-101-92/2. 
- El gruista haurà de superar un reconeixement mèdic anual en què es qualifiqui com a apte per realitzar les 
tasques pròpies de gruista. 

 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els gruistes dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies 
elèctriques. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general. 
- Queda prohibit transportar càrregues per sobre de persones. 
- Queda prohibit transportar persones amb la grua torre. 
- No abandonar la grua amb càrrega suspesa. 
- Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
- Tot el contingut de les fitxes ( P – 2 ) corresponent al senyalista i ( MA – 14 ) corresponent a la utilització 
d’eslingues. 
- La grua només la utilitzarà el personal autoritzat i el gruista assignat cal que es responsabilitzi que ningú la 
utilitzarà si no té constància que disposa de la corresponent autorització. 
- Els cables hauran d’estar tibats en tot moment, per la qual cosa no es deixarà descansar el ganxo sobre el terra 
o càrregues a manipular. 
- Els dispositius de seguretat de la grua no s’empraran per altres usos com poden ser per a frenar, etc. i no 
s’alteraran o manipularan sota cap concepte. 
- La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega atenent-se a les prescripcions 
contingudes en la fitxa ( MA – 9 ). 

 
 
 

 

VEURE ANNEX DE CODI DE SENYALITZACIÓ GESTUAL 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 1 ACCESSOS A L’OBRA , ORGANITZACIÓ DE ZONES I CONDICIONS D’ORDRE I NETEJA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 

- Es tancarà tot el solar de forma que s’impedeixi l’accés de persones alienes a l’obra, deixant zones d’accés 
diferenciades per al personal de l’obra i per a vehicles. Les portes d’accés es mantindran tancades.  
- L’entrada i sortida de camions i maquinària del solar es controlarà per un senyalista. 
- Tot el personal que circuli per l’obra ha d’utilitzar casc de seguretat i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
- S’organitzarà el solar reservant unes zones per a les instal.lacions de serveis sanitaris i comuns i oficines, per 
amassament de material i parc de maquinària . 

-  S’assignarà el personal necessari per mantenir l’obra en perfectes condicions d’ordre i neteja, tant pel que fa als 
serveis sanitaris i comuns com per les zones de pas i, en general, tota l’obra. 
 
 

TÈCNIQUES 
 

- La tanca serà de material rígid i haurà de garantir les adequades condicions d’estabilitat tenint en compte els 
esforços a què pot estar sotmesa. 
- No tindrà elements que sobresurtin o bé es senyalitzaran per tal d’evitar cops a treballadors o terceres persones, 
en especial a les zones d’accés. 
 
 

FORMATIVES 

 
- Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 

- En accedir o sortir de l’obra s’han de deixar les portes tancades, per tal d’impedir l’accés de persones alienes. 

- Tos els treballadors tenen l’obligació de mantenir el centre de treball en bones condicions d’ordre i neteja, pel que 
fa a les zones on treballen i als serveis, equips i mitjans que utilitzen. 

 
 
 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 2 CONDICIONS ESCALES FIXES I RAMPES 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- S’establiran les mesures de control necessàries per tal de garantir  el lliure pas per les escales i rampes 
impedint que quedi interferit per cables, mànecues,o material divers. 
 
- Queda totalment prohibit utilitzar les lloses d’escala sense esgraonat per desplaçar-se entre les diferents 
plantes així com clavar llates o col.locar una totxana com esgraó. 

 

TÈCNIQUES 

 
- Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball seran de materials no lliscants, o bé disposaran 
d’elements antilliscants. Els que siguin de paviment perforat, l’obertura màxima dels  intersticis serà de 8mm 
(R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 
- Les escales tindran una amplada mínima d�1m, a exepció feta de les de servei que serà de 55cm. I els 
esglaons seran de la mateixa amplada. Queden prohibides les escales de cargol exceptuant si són de servei 
(R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 

 
- Les escales que no siguin de servei tindran una estesa entre 23 i 36 cm i un davanter entre 13 i 20 cm. En les 
escales de serveis, l’estesa mínima serà de 15cm i el davanter màxim de 25cm (R.D. 486/1997, annex I,  punt 
7). 

 
- L’altura màxima entre descansos serà de 3,7m i la profunditat dels descansos intermedis, en direcció a 
l’escala, no serà inferior a la meitat de la seva amplada, i com a mínim d’1m. L’espai lliure vertical des dels 
esglaons no serà inferior a 2,2m.(R.D.486/1997, annex I,  punt 7). 

 
- Les rampes tindran un pendent màxim del 12%, quan la seva longitud sigui inferior a 3m; del 10%, quan sigui 
inferior a 10m, i del 8%, en la resta de casos (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 
- Els costats oberts d’escales i rampes disposaran de protecció contra el risc de caiguda d’altura per mitjà de 
baranes o un altre sistema de protecció equivalent. 
 
- Les escales i rampes disposaran de punts de llum suficients per garantir un òptim nivell d’il.luminació. 

 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors de l’obligació de mantenir lliure d’obstacles ( cables, mànecues, material, runa etc. ) 
el pas d’escales i rampes, així com de la prohibició de retirar la protecció dels costats oberts si no és per ordre 
expressa de l’encarregat o tècnic de l’obra amb responsabilitat en matèria preventiva. 
 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 3 ZONES DE TALLER I AMASSAMENT 

 

 

ORGANITZATIVES 

 
- S’organitzarà el solar delimitant les diferents àrees entre les quals hi haurà una zona de taller, bàsicament per 
treballar el ferro, i una zona d’amassament per als diferents tipus de materials. 
 
- Cada treballador haurà de mantenir el seu lloc de treball lliure de retalls o altres residus que puguin ocasionar 
accidents per caigudes a nivell, trepitjades sobre elements punxants, etc. 

 

TÈCNIQUES 

 
- La zona de taller del ferro o qualsevol altre material serà prou amplia per tal de poder-lo manipular sense 
interferir altres llocs de treball. 
 
- La zona d’amassament s’ha de situar en lloc de fàcil accés per als camions de transport per tal de facilitar la 
seva descàrrega. 
 
- Les zones de taller i les d’amassament de material estaran el més pròximes possible per tal de limitar el tràfec 
de material. 
 
- El material s’apilarà i distribuirà d’acord a la seva naturalesa i condicions volumètriques de manera que quedi 
garantida la seva estabilitat. 

 

FORMATIVES 

 
- S'informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 

 
 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 4 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

 

ORGANITZATIVES 

- Dins d’instal.lacions provisionals d’obra s’inclouran tots els serveis i instal.lacions que s’hagin d’efectuar per 
facilitar l’inici i desenvolupament de l’obra, tot complint amb la normativa vigent, i en concret es refereix a : 

A – Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 
B – Connexió i distribució d’aigua 
C – Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. 
 

TÈCNIQUES 
A – Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 

. Seran metàl.lics, del tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat; o quadres normalitzats de P.V.C. 
Ambdós tipus compliran la norma UNE – 20324IP549. 
. Els quadres elèctrics metàl.lics tindran la carcassa connectada a terra, i tindran damunt la porta un senyal 
normalitzat de “ perill, electricitat “. 
. Estaran penjats, suspesos per taulons de fusta, sobre paraments verticals o sobre peus drets. 
. Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades, blindades, per a intempèrie. 
.S’instal.laran interruptors automàtics magnetotèrmics en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i alimentació de màquines i aparells. 
. Totes les línies i màquines estaran protegides per un interruptor automàtic diferencial, d’acord amb les 
següents sensibilitats: 

300 MA   ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la màquinària. 
30 MA   ( segons R.E.B.T. ) – Alimentació a la màquinària, com a millora del nivell de seguretat.  
30 MA – Per a les instal.lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
15 MA – Per a les instal.lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil, com a millora del nivell de seguretat. 

. En els quadres de P.V.C. hi haurà unes tapes hermètiques per tal de poder accionar els interruptors, les quals 
només estaran en posició oberta en el moment d’accedir-hi, per tal de garantir l’estanqueïtat del quadre. 
. S’instal.larà un sistema de protecció contra els contactes elèctrics indirectes de classe B, dels especificats a la 
instrucció M.I.B.T. 021, punt 2 del vigent Reglament Electrotècnis de Baixa Tensió. En general s’escollirà el 
sistema de protecció “ presa de terra de les masses, associada a dispositius diferencials “, i de tal manera que 
s’acompleixi allò establert a la instrucció M.I.B.T. 039 de vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
. La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa del quadre general. 
. El neutre de la instal.lació estarà posat a terra. 
. Les parts metàl.liques de tots els equips elèctrics disposaran de presa de terra. 
. Les màquines o eines elèctriques que no tinguin doble aïllament, es connectaran a la presa de terra general, 
per la qual cosa tindran incorporat el conductor de protecció. La clavilla o endoll disposarà d’un contacte de 
presa de terra i es connectarà a bases que estaran en contacte amb la presa de terra general. 
 El fil de presa de terra, de colors groc i verd, degudament protegit, només tindrà aquest ús. 
. S’instal.laran preses de terra independent en els carrils per estança o desplaçament de màquines. 
. Els cables elèctrics tindran les clavilles o endolls en bon estat, per tal de connectar adequadament a les preses 
de corrent. Aquestes connexions no es faran mitjançant els extrems pelats dels conductors, o per mètodes 
similars. 
. La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la clavilla mascle. 
. A cada presa de corrent s’hi connectarà una sola màquina o aparell. 
. Els fils tindran una funda protectora, que aïllarà sense defectes apreciables. 
. La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris s’efectuarà mitjançant mànecues 
elèctriques antihumitat. 
. L’estesa de cables i mànecues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m. en zones peatonals, i a 5 m. on hi 
circulin vehicles. 
. En els passos de vehicles, si és possible, s’entubarà i es senyalitzarà el pas del cable cobrint-lo permanentment 
de taulons. El cable s’enterrarà a 40 cm. de profunditat com a mínim, i anirà protegit a l’interior d’un tub rígid. 
Els empalmaments entre mànecues estaran sempre elevats i es realitzaran mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat, i quedarà prohibit l’ús únic com a remat i aïllament de la cinta convencional. 
. Les distàncies de seguretat a línies elèctriques aèries de BT  compliran tot allò especificat en la Resolució del 
04.11.88 i en les instruccions M.I.B.T 003 i M.I.B.T. 021 del R.E.B.T. En funció de com estigui situada la persona 
oscil.laran  entre 1  i 2.5 m. 
. Les distàncies de seguretat a linies elèctriques d’AT compliran tot allò que s’especifica a l’art. 35 del Decret 
3151/1968  i la resolució del 04.11.88. Aquestes distàncies seran, com a mínim, de 5m. quan les línies siguin 
accessibles a les persones, de 8 m. per a grues i fins a linies de 30 Kv i 25m. per linies de més de 30 Kv. 

B – Connexió i distribució d’aigua 
. El traçat de les mànecues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional 
d’aigua a les plantes. 

C – Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. ( Queda definit a la memòria ) 

PLÀNOL DE DETALL: 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 6 SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 

- En les zones d’accés a l’obra per al personal es disposaran les senyals d’obligació d’utilitzar casc i calçat de 
seguretat i la de prohibició d’accedir-hi a qualsevol persona que en sigui aliena.  
- En les zones d’accés a l’obra per a vehicles es disposaran els senyals de prohibició d’accés a treballadors a peu i 
a persones alienes a l’obra. 
- En l’interior de l’obra: 

. Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposarà el senyal de prohibit passar. 

. Es senyalitzaran les zones pròximes a línies elèctriques aèries, tot respectant les distàncies de seguretat. 

. Es senyalitzarà el recorregut de línies elèctriques o conduccions soterrades. 
- Un cop desaparegui  el risc senyalitzat es retirarà el senyal. 
- Els senyals un cop descarregats del camió i en ser retirats, s’amassaran de forma ordenada per evitar possibles 
accidents per desplom de material apilat o per caigudes al mateix nivell . 

 
 

TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 d'abril. 
 
 

FORMATIVES 

 
- Tot el personal que participa en les tasques de senyalització de l’obra, té l’obligació d’utilitzar casc, guants i calçat 
de seguretat contra agents mecanics. 
- S'informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies 
elèctriques i conduccions soterrades. 
- S'informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general. 
 
 

 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 8 COMPROVACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES  A L’ENDERROC 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 

- Abans d’iniciar els treballs propis d’enderroc s’efectuarà el tall de subministrament d’electricitat, gas i aigua per 
les companyies subministradores, o bé, es comprovarà l’efectiva desconnexió de les instal.lacions. 

- Es comprovarà que els dipòsits de combustible estan buits. 
- Es tancarà la connexió del clavegueram general de l’edifici. 

- Es desinfectaran i desinsectaran aquelles zones susceptibles d’albergar paràsits atenent el seu ús. 
- No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en zones d’emmagatzematge de 
combustible, les quals caldrà senyalitzar degudament. 
 

 
TÈCNIQUES 
 

- S’informarà els treballadors que per les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatòri l’ús de roba de 
treball , guants de goma i màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas. 
- S’informarà els treballadors que per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi puguin haver 
gasos acumulats, hauran d’utilitzar filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de 
possible emanació evitant respirar-ho. 
 

FORMATIVES 

 
- Per a les operacions de desinfecció i desinsecció serà obligatori l’ús de roba de treball , guants de goma i 
màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas. 
- Per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi pugui haver gasos acumulats, els treballadors 
utilitzaran filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de possible emanació, evitant 
respirar-ho. 
- No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en les operacions anterios o zones 
d’emmagatzematge de combustible. 
  
 

 

PLÀNOL DE DETALL : 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 9 COMPROVACIONS PRÈVIES A L’IMPACTE 

 

 
 

ORGANITZATIVES 

 
- L’altura de l’edifici a enderrocar serà inferior a l’abast de la pala de l’excavadora que ha d’efectuar l’impacte. 
- Es mantindrà una zona de seguretat, de vuit metres com a mínim, al voltant de l’edifici a enderrocar  delimitant –
la mitjançant senyalització que impedeixi l’accés de qualsevol treballador mentre duri l’impacte. 
- Es designarà un supervisor de la zona per garantir que en el moment de l’impacte no hi hagi ningú dins la zona 
de seguretat. 
- Atenent  l’entorn, es disposaran tendalls, lones, xarxes,etc. per evitar la projecció de fragments a terceres 
persones.  
 
 

TÈCNIQUES 
 

- Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 14 d'abril. 
- Tot el personal de l’obra utilitzarà casc, calçat,  ulleres i màscara autofiltrant en el moment de l’impacte. 
 
 

FORMATIVES 

 
- S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la senyalització de línies 
elèctriques i conduccions soterrades. 
- S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra amb caràcter general. 
- Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc , calçat, ulleres i màscara autofiltrant de seguretat contra agents 
mecànics en el moment de l’impacte. 
  
 

 

PLÀNOL DE DETALL : 

 
 
Els  elements de protecció col·lectiva referents al tràfic, s´ajustaràn a lo dispost en la 

instrucció 8-3 I.C. sobre senyalització d’obres. 

 

 Senyals de seguretat. 

 Estaran d´acord amb la Normativa Vigent, Real Decret 485/1997, de 14 d’Abril 

(BOE  del 23 d’abril del 97). Es disposaran sobre soports o enganxades a un mur, 

pilar, màquina, etc. 

 

 Senyalització provisional d’obra (Tràfic) 

 Estaran regulades per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d’obres. Els 

croquis de senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 

 Limitadors de desplaçament de vehicles. 

 Es podran realitzar amb un parell de taulons.  Fixats al terreny amb rodons 

clavats el mateix, o de qualsevol altre forma eficaç. 
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 Extintors 

 Seran adequats, en agent extintor i medida, al tipus de incendi previsible, i es 

revisaran cada sis mesos com a mínim. 

 

 Mitjans auxiliars de topografia. 

 Aquests mitjans, tals com a cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctriques,    

donat el risc d’ Electrocució. 

 

1.5.2 Protecció contra incendis 

Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials 

que puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la 

seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin 

d'aquest material els revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 

 

1.5.3 Salut a l’obra i malalties professionals 

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta 

prevenció s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures: 

- Ulleres anti-pols. 

- Caretes de respiració. 

- Vestits impermeables. 

- Cascs protectors auditius. 

- Equip de soldador complet. 

- Impermeables. 

- Guants de làtex. 

- Botes d'aigua. 

- Protectors d'extremitats. 

 

1.5.4 Salut i benestar del personal 

Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball i normes complementàries, es quantifica per partides: 

 

- Vestuaris 2 m2/treballador. 

- Armariet 1 Ud/treballador. 

- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 

- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 

- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 
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- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 

 

 Aigua oxigenada. 

 Esperit 96º 

 Tintura de iode. 

 Mercromina. 

 Amoníac. 

 Gassa esterilitzada. 

 Cotó hidròfil. 

 Benes. 

 Esparadrap. 

 Antiespasmòdics. 

 Analgèsics. 

 Tònics cardíacs d'urgència. 

 Torniquet. 

 Bosses d'aigua o gel. 

 4 guants esterilitzats. 

 Xeringues d'un ús. 

 Agulles injectables d'un ús. 

 Termòmetre clínic. 

 

- Menjador segons les necessitats del personal. 

- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 

 

1.5.5 Pla de seguretat 

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i 

salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció 

del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, 

en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les 

propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva 

corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució 

dels nivells de protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 

Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, 

ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de 

contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi 

una major seguretat. 
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En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de 

contractista, o en contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el 

seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat 

d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, 

contractat a l'efecte. 

En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, 

només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost 

d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble 

certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador 

en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, si escau, per la direcció 

facultativa en el cas que no existís el primer. 

 

1.5.6 Riscs i mesures de protecció a tercers. Delimitació i senyalitzacio 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 

ha de impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Inmobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Bolcada de piles de material 

 

1.5.6.  Senyalització provisional de l’obra 

Tot i que la intensitat de tràfic pels carrers no és massa elevada, es preveu la 

senyalització de precaució per obres a les distàncies, disposicions i repeticions 

preceptives en la norma del Ministeri de Foment 8.3.I.C. 

 

Barcelona, gener de 2012 

Autor del projecte, 

 

 

Eugeni Villalbí i Godes     
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ANNEX 6 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLÀNOLS 
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ANNEX 6 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST 
 
 



QUADRE DE PREUS Nº 1ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL
BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA SÉNIA

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL FASE_1_ESS ESTUDI DE SEGURETAT                                             
SUBCAPÍTOL C01F1         PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E3906        Ut  Casc seguretat homologat                                        1.82

E3906        

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

E3909        Ut  Ulleres contra-impactes                                         9.59

E3909        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

E3910        Ut  Ulleres anti-pols                                               8.26

E3910        

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

E3911        Ut  Careta anti-pols                                                9.00

E3911        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS.

E3913        Ut  Protectors auditius                                             11.24

E3913        

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

E3914        Ut  Cinto de seguretat classe A                                     18.17

E3914        

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

E3916        Ut  Mono de treball                                                 12.62

E3916        

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

E3917        Ut  Impermeable de treball                                          7.27

E3917        

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.

E3918        Ut  Parell de guants                                                1.65

E3918        

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

Pàgina 1
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BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA SÉNIA

Codi Descripció PreuU.A.

E3919        Ut  Parell de botes d'aigua                                         8.59

E3919        

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

E3920        Ut  Parell de botes de seguretat                                    18.63

E3920        

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C02F1         PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E3924        Ml  Cinta de balissament verm-bla                                   0.76

E3924        

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

E3925        Ml  Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      1.20

E3925        

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS.

E3926        Ml  Barana de seguretat                                             3.94

E3926        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

E4030        Ml  Tancament obra                                                  4.51

E4030        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

E3927        Ut  Xapa d'acer                                                     34.86

E3927        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

E3965        Ml  Barana passarel·la                                              6.76

E3965        

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

ENT          Ml  Entibació de rases en zones on sig ui necessari                  75.00

ENT          

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL
BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA SÉNIA

Codi Descripció PreuU.A.

SUBCAPÍTOL C03F1         EXTINCIO D'INCENDIS                                             
E3930        Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   53.82

E3930        

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C04F1         PROTECCIO D'INSTAL. ELECTR ICA                                   
E3931        Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    148.14

E3931        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C05F1         INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                       
E101         UT  Lloguer mescaseta vestuaris                                     180.30

E101         

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

E3932        Ut  Lloguer mescaseta pref. menjador                                180.30

E3932        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

E3933        Ut  Taula metàl.lica menjador                                       24.96

E3933        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

E3934        Ut  Banc polipropilè 5 persones                                     15.68

E3934        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

E3935        Ut  Pileta correguda 5 aixetes                                      150.25

E3935        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

E3936        Ut  Instal.lació aigua/elèctrica                                    450.09

E3936        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS.

E3937        Ut  Contenidor de brossa de 1100l                                   23.15

E3937        

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
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Codi Descripció PreuU.A.

E3961        Ut  Planxa elèc. per escalfar menjar                                140.00

E3961        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA EUROS.

E3962        H   Neteja i manteniment instal·laci                                9.02

E3962        

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS.

E3969        UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         190.00

E3969        

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.

SUBCAPÍTOL C06F1         MEDICINA PREVENTIVA                                             
E3938        Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   17.37

E3938        

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.

Eugeni Villalbi i Godes
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CAPÍTOL FASE_1_ESS ESTUDI DE SEGURETAT                                             
SUBCAPÍTOL C01F1         PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E3906        Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

TOTAL PARTIDA............................ 1.82

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

E3909        Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

TOTAL PARTIDA............................ 9.59

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

E3910        Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

TOTAL PARTIDA............................ 8.26

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

E3911        Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

TOTAL PARTIDA............................ 9.00

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS.

E3913        Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

TOTAL PARTIDA............................ 11.24

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

E3914        Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

TOTAL PARTIDA............................ 18.17

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS.

E3916        Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

TOTAL PARTIDA............................ 12.62

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

E3917        Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

TOTAL PARTIDA............................ 7.27

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS.
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E3918        Ut  Parell de guants                                                
E3918        

TOTAL PARTIDA............................ 1.65

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

E3919        Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

TOTAL PARTIDA............................ 8.59

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

E3920        Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        

TOTAL PARTIDA............................ 18.63

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C02F1         PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E3924        Ml  Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

TOTAL PARTIDA............................ 0.76

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

E3925        Ml  Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

TOTAL PARTIDA............................ 1.20

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS.

E3926        Ml  Barana de seguretat                                             
E3926        

TOTAL PARTIDA............................ 3.94

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

E4030        Ml  Tancament obra                                                  
Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perí-
metre de l'obra de 2m. d'alçada, sistema aprovat per la
COORDINACIÓ de SEGURETAT I SALUT, per a una vida
útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succe-
siu acondicionament als diversos estadis de l'obra

E4030        

Materials............................................. 4.51

TOTAL PARTIDA............................ 4.51

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

E3927        Ut  Xapa d'acer                                                     
E3927        

TOTAL PARTIDA............................ 34.86

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS.
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E3965        Ml  Barana passarel·la                                              
E3965        

TOTAL PARTIDA............................ 6.76

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

ENT          Ml  Entibació de rases en zones on sig ui necessari                  
ENT          

TOTAL PARTIDA............................ 75.00

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-CINC EUROS.

SUBCAPÍTOL C03F1         EXTINCIO D'INCENDIS                                             
E3930        Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

TOTAL PARTIDA............................ 53.82

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C04F1         PROTECCIO D'INSTAL. ELECTR ICA                                   
E3931        Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

TOTAL PARTIDA............................ 148.14

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

SUBCAPÍTOL C05F1         INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                       
E101         UT  Lloguer mescaseta vestuaris                                     
E101         

TOTAL PARTIDA............................ 180.30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

E3932        Ut  Lloguer mescaseta pref. menjador                                
E3932        

TOTAL PARTIDA............................ 180.30

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

E3933        Ut  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

TOTAL PARTIDA............................ 24.96

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS.

E3934        Ut  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

TOTAL PARTIDA............................ 15.68

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.
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E3935        Ut  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

TOTAL PARTIDA............................ 150.25

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

E3936        Ut  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

TOTAL PARTIDA............................ 450.09

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS.

E3937        Ut  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

TOTAL PARTIDA............................ 23.15

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS.

E3961        Ut  Planxa elèc. per escalfar menjar                                
E3961        

TOTAL PARTIDA............................ 140.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUARANTA EUROS.

E3962        H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

TOTAL PARTIDA............................ 9.02

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS.

E3969        UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

TOTAL PARTIDA............................ 190.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT NORANTA EUROS.
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SUBCAPÍTOL C06F1         MEDICINA PREVENTIVA                                             
E3938        Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

TOTAL PARTIDA............................ 17.37

Puja el total de la partida a la quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.

Eugeni Villalbi Godes
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AMIDAMENTSESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL
BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL C01F1 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E3906        Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

25 25.00                                                  

          25.00

E3909        Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

25 25.00                                                  

          25.00

E3910        Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

25 25.00                                                  

          25.00

E3911        Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

25 25.00                                                  

          25.00

E3913        Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

25 25.00                                                  

          25.00

E3914        Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

15 15.00                                                  

          15.00

E3916        Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

25 25.00                                                  

          25.00

E3917        Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

20 20.00                                                  

          20.00

E3918        Ut  Parell de guants                                                
E3918        

25 25.00                                                  

          25.00

E3919        Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

25 25.00                                                  

          25.00

E3920        Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        
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25 25.00                                                  

          25.00

SUBCAPÍTOL C02F1 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E3924        Ml  Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

          2,500.00

E3925        Ml  Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

          500.00

E3926        Ml  Barana de seguretat                                             
E3926        

          300.00

E4030        Ml  Tancament obra                                                  
E4030        Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de

2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SA-
LUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra

          800.00

E3927        Ut  Xapa d'acer                                                     
E3927        

          40.00

E3965        Ml  Barana passarel·la                                              
E3965        

          100.00

ENT          Ml  Entibació de rases en zones on sig ui necessari        
ENT          

          50.00
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SUBCAPÍTOL C03F1 EXTINCIO D'INCENDIS                                             
E3930        Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

          5.00

SUBCAPÍTOL C04F1 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   
E3931        Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

2 2.00                                                  

          2.00

SUBCAPÍTOL C05F1 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      
E101         UT  Lloguer mescaseta vestuaris                                     
E101         

8 8.00                                                  

          8.00

E3932        Ut  Lloguer mescaseta pref. menjador                                
E3932        

8 8.00                                                  

          8.00

E3933        Ut  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

2 2.00                                                  

          2.00

E3934        Ut  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

2 2.00                                                  

          2.00

E3935        Ut  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

1 1.00                                                  

          1.00

E3936        Ut  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

1 1.00                                                  

          1.00

E3937        Ut  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

2 2.00                                                  

          2.00
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E3961        Ut  Planxa elèc. per escalfar menjar                                
E3961        

1 1.00                                                  

          1.00

E3962        H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

70 70.00                                                  

          70.00

E3969        UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

8 8.00                                                  

          8.00

SUBCAPÍTOL C06F1 MEDICINA PREVENTIVA                                             
E3938        Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

3 3.00                                                  

          3.00
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PRESSUPOSTESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL
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Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 ESTUDI DE SEGURETAT                                             

SUBCAPÍTOL C01F1 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E3906        Ut  Casc seguretat homologat                                        
E3906        

25 25.00                                                  

          25.00 1.82 45.50

E3909        Ut  Ulleres contra-impactes                                         
E3909        

25 25.00                                                  

          25.00 9.59 239.75

E3910        Ut  Ulleres anti-pols                                               
E3910        

25 25.00                                                  

          25.00 8.26 206.50

E3911        Ut  Careta anti-pols                                                
E3911        

25 25.00                                                  

          25.00 9.00 225.00

E3913        Ut  Protectors auditius                                             
E3913        

25 25.00                                                  

          25.00 11.24 281.00

E3914        Ut  Cinto de seguretat classe A                                     
E3914        

15 15.00                                                  

          15.00 18.17 272.55

E3916        Ut  Mono de treball                                                 
E3916        

25 25.00                                                  

          25.00 12.62 315.50

E3917        Ut  Impermeable de treball                                          
E3917        

20 20.00                                                  

          20.00 7.27 145.40

E3918        Ut  Parell de guants                                                
E3918        

25 25.00                                                  

          25.00 1.65 41.25

E3919        Ut  Parell de botes d'aigua                                         
E3919        

25 25.00                                                  

          25.00 8.59 214.75

E3920        Ut  Parell de botes de seguretat                                    
E3920        

25 25.00                                                  
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          25.00 18.63 465.75

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C01F1............................. ............... 2,452.95

SUBCAPÍTOL C02F1 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E3924        Ml  Cinta de balissament verm-bla                                   
E3924        

          2,500.00 0.76 1,900.00

E3925        Ml  Tanca metàl.autònoma 2.5 m                                      
E3925        

          500.00 1.20 600.00

E3926        Ml  Barana de seguretat                                             
E3926        

          300.00 3.94 1,182.00

E4030        Ml  Tancament obra                                                  
E4030        Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de

2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SA-
LUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra

          800.00 4.51 3,608.00

E3927        Ut  Xapa d'acer                                                     
E3927        

          40.00 34.86 1,394.40

E3965        Ml  Barana passarel·la                                              
E3965        

          100.00 6.76 676.00

ENT          Ml  Entibació de rases en zones on sig ui necessari        
ENT          

          50.00 75.00 3,750.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C02F1............................. ............... 13,110.40
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SUBCAPÍTOL C03F1 EXTINCIO D'INCENDIS                                             
E3930        Ut  Extintor automàt.pols ABC 12K                                   
E3930        

          5.00 53.82 269.10

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C03F1............................. ............... 269.10

SUBCAPÍTOL C04F1 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA                                   
E3931        Ut  Armari tipus PLT2 fins 26 Kw                                    
E3931        

2 2.00                                                  

          2.00 148.14 296.28

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C04F1............................. ............... 296.28

SUBCAPÍTOL C05F1 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL                                      
E101         UT  Lloguer mescaseta vestuaris                                     
E101         

8 8.00                                                  

          8.00 180.30 1,442.40

E3932        Ut  Lloguer mescaseta pref. menjador                                
E3932        

8 8.00                                                  

          8.00 180.30 1,442.40

E3933        Ut  Taula metàl.lica menjador                                       
E3933        

2 2.00                                                  

          2.00 24.96 49.92

E3934        Ut  Banc polipropilè 5 persones                                     
E3934        

2 2.00                                                  

          2.00 15.68 31.36

E3935        Ut  Pileta correguda 5 aixetes                                      
E3935        

1 1.00                                                  

          1.00 150.25 150.25

E3936        Ut  Instal.lació aigua/elèctrica                                    
E3936        

1 1.00                                                  

          1.00 450.09 450.09

E3937        Ut  Contenidor de brossa de 1100l                                   
E3937        

2 2.00                                                  

          2.00 23.15 46.30
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E3961        Ut  Planxa elèc. per escalfar menjar                                
E3961        

1 1.00                                                  

          1.00 140.00 140.00

E3962        H   Neteja i manteniment instal·laci                                
E3962        

70 70.00                                                  

          70.00 9.02 631.40

E3969        UT  Lloguer WC+fosa sèptica                                         
E3969        

8 8.00                                                  

          8.00 190.00 1,520.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C05F1............................. ............... 5,904.12

SUBCAPÍTOL C06F1 MEDICINA PREVENTIVA                                             
E3938        Ut  Farmaciola d'obra instal.lada                                   
E3938        

3 3.00                                                  

          3.00 17.37 52.11

          

TOTAL SUBCAPÍTOL C06F1............................. ............... 52.11

          

22,084.96TOTAL CAPÍTOL FASE_1_ESS........................... .............

22,084.96TOTAL LLISTAT...................................... ....................

Eugeni Villalbi i Godes

4Pàgina



RESUM DE PRESSUPOSTESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - PROJECTE EXECUTIU D'U N
COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL
BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA SÉNIA

ImportCapitol Resum %

FASE_1_ESS ESTUDI DE SEGURETAT........................................................................................................ 22,084.96 100.00
-C01F1 -PROTECCIONS INDIVIDUALS..................................................................... 2,452.95
-C02F1 -PROTECCIONS COL.LECTIVES................................................................. 13,110.40
-C03F1 -EXTINCIO D'INCENDIS.................................................................................. 269.10
-C04F1 -PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA.......................................................... 296.28
-C05F1 -INSTAL.LACIONS DE PERSONAL............................................................... 5,904.12
-C06F1 -MEDICINA PREVENTIVA................................................................................ 52.11

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 22,084.96

Eugeni Villalbi i Godes

Pàg. 1
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MEMÒRIA 
 
DADES GENERALS 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’u de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició s’inclouen en el present Annex del Projecte Constructiu tots els 

elements per valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels 

residus generats, segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.  

DEFINICIONS 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 

3 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus: 

- Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una obra 

de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del 

que tingui intenció o obligació de despendre. 

- Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

- Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 

ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 

pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 

perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el 

contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 
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- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor): 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 

construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons 

l’article 3, apartat a): 

- Les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altre distinta, 

sempre que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització. 

 

OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  I DEMOLICIONS 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 

 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

o  L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 

construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

o Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

o Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 

residus que es generin en l’obra. 

o Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del 

posseïdor dels residus (contractista). 

o Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec , manipulació , 

separació dels residus dintre de l’obra. 
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o Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, 

dels residus de construcció generats dintre de l’obra. 

o Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats 

a una instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord 

als criteris establerts en aquest R.D. 

 

OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  I DEMOLICIONS 

1. El Contractista deurà presentar la Propietat i el Director d’Obra un Pla de Gestió de residus 

de construcció i demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a 

l’article 4.1 l’article 5 del RD 105/2008. 

 

 Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 

projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat per la Propietat 

Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 

2. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els 

gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb 

l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 

5.3 del RD 105/2008. 

 

OBJECTIU 

El present estudi de gestió de residus correspon al “Projecte Constructiu d’un pont sobre el torrent 

de Mitjavila a Sant Hipòlit de Voltregà” i  té com objectiu fer una previsió dels residus que es 

generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord 

amb les exigències de la normativa. 

 

MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
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projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 

d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE 
DE PROJECTE 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 

de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 
�� 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a  obra sense gairebé generar residus? 

� 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

� 

5 
 

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 
� 

6 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra. 

� 

7 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

 

 
 
ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

Els residus s’han  

- s’han de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- s’han d’estimat en tones i en metres cúbics. 

- s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1 

 

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

i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 

seus residus de construcció. 

 

Tot seguit s’adjunten en forma de taula la tipologia i volums estimats: 
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Construcció  

Materials Tipologia1 Densitat   Volum  Pes 

 Inert,  
No Especial, 
Especial 

(Tones/m3) (m3 de  
residus) 

(Tones) 

170101 Formigó procedent de 
demolició Inert 2,50 316.32 790.80 

170302 Aglomerat asfàltic procedent 
de demolició No especial 2,40 538.78 1293.07 

170504 Terres procedents 
d’excavacions Inert 1,90 480 912.00 

170201 Fusta 
No especial 0,70 1,0 0,945 

170203 Plàstic 
No especial 0,90 1,0 0,90 

170405 Ferralla 
No especial 7,85 0.05 0.393 

160504 Aerosols 
Especial 0,50 0,2500 0,125 

 Total (2) 
  618,07 1258,285 

 
 
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’urbanització sigui 

formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre 

han d’anar separats de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) 

a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 
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el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió 

de Residus. 

 

El Contractista deurà tenir en compta en el seu Pla de gestió de residus de construcció i 

demolicions les activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectació ambiental i que 

es descriuen a continuació. 

 

 

Taula 2.  Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DINTRE DE 
L’OBRA  

1 Separació segons tipologia de residu Especificar el tipus de separació 
selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 
105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de 
les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna 
d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi 
les següents quantitats indicades a 
continuació.  
 
 Formigó: 80 T                        
� Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
� Vidre: 1 T         
� Plàstic: 0,5 T                              
� Paper i Cartró: 0,5 T. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DINTRE DE 
L’OBRA  

 Especials  

� zona habilitada pels Residus 
Especials (amb tants bidons com 
calgui)  
La legislació de Residus Especials 
obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu.  Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les 
següents: 

− No tenir-los emmagatzemats a 
l’obra més de 6 mesos. 

− El contenidor de residus 
especials haurà de situar-se 
en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 

− Senyalitzar correctament els 
diferents contenidors on 
s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, 
tenint en compte les 
incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

− Tapar els contenidors i 
protegir-los de la pluja, la 
radiació, etc.  

− Emmagatzemar els bidons 
que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites 

− Impermeabilitzar el terra on se 
situïn els contenidors de 
residus especials 

 Inerts  

� contenidor per Inerts barrejats 
 � contenidor per Inerts 
Formigó 
� contenidor per Inerts Ceràmica 
 � contenidor per altres inerts 
� contenidor o zona d’aplec per 
terres que van a abocador 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DINTRE DE 
L’OBRA  

 No Especials 

�contenidor per metall                     
 contenidor per fusta  
  
contenidor per plàstic  
 � contenidor per paper i cartró 
� contenidor per ...   � 
contenidor per ... 
� contenidor per la resta de residus 
No Especials barrejats 
� contenidor per TOTS els residus 
No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  

Inerts + No Especials:  � 
contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament 
inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un 
tractament previ.             

2 Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de 
residus petris que es preveu matxucar 
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, 
en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu 
reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kg):0  (m3):0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: 
(cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 
(kg):0   (m3):0 

3 Senyalització dels contenidors Els contenidors s’hauran de 
senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
 
 
 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, 
pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... 
(codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DINTRE DE 
L’OBRA  

 No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, 
plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 
150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

 fusta ferralla 

 

  

 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran 
dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus 
Especials. 

 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web 

de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

En aquest Estudi de gestió de residus s’ha proposat una sèrie de gestors per a cada tipus de 

residu previst. En qualsevol cas, un cop localitzats, el contractista, una vegada seleccionat el 

gestor més adequat de la llista inclosa en aquest Estudi de gestió de residus, ha d’incloure en el 

seu Pla de gestió de residus, la informació de cada gestor de residus, i transportista dels residus, 
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en taules independents per a cada tipus de residus, d’acord amb un model que s’adjunta com 

exemple: 

 

Residus inerts 

 
 

Plàstics,Fustes, Runes, Ferralla, Paper i cartró, Restes vegetals, Residus especials, 
 

 
 
Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi residus de construcció i 

demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra para la seva conformitat. 

 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn.  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
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• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

•  LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 

del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:  
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- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 

residus. 

- Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Deposició de residus inerts. 

- Formigó 

- Metalls 

- Vidres, plàstics 

-  

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

- Formigó, maons 

- Materials ceràmics 

- Vidre 

- Terres 

- Paviments 

- Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests  consisteix 

en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 

controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
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autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, 

l’empresa adjudicatària  seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la 

recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 

 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 

fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen substancies 

perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten na fitxa de seguretat per a la seva gestió. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o 

contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

 

Etiquetatge com a residu de cada bidó: 

- PRODUCTOR 

- DIRECCIÓ I TELÈFON PRODUCTOR 

- DATA D'ENVASAMENT 

- DENOMINACIÓ DEL RESIDU 

- CODI CER 

- PICTOGRAMES 

 

Etiquetatge ADR de cada bidó: 

- ETIQUETES DE PERILL SEGONS L'ADR DEPENENT DE LA PERILLOSITAT 

- DEL RESIDU (10cmx10cm mínim): 

- PERILLOSITAT DEL RESIDU 

- CADA BIDÓ PORTARÀ EL SEGÜENT MARCAT: 

- UN(SEGUIT DEL Nº ONU CORRESPONENT) 

- EL SOBREEMBALATGE (FILM, RETRACTIL…) PORTARÀ L’ INDICACIÓ 

"SOBREEMBALAJE", també en francès,alemany i anglès.( sure embalage overpack) 

- Els envasos de més de 450L, portaran les etiquetes de perill ambdós costats. 

 

Condicions de la càrrega: 

- BIDONS BEN TANCATS 

- SISTEMES DE TANCAMENT EN BON ESTAT 

- ABSÈNCIA DE DEFORMACIONS 

- PALETS EN BONES CONDICIONS 

- BIDONS HOMOLOGATS (ADR) 
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- CORRECTE RETRACTILAT 

- ABSÈNCIA DE VESSAMENTS 

 

 

Documentació a portar al vehicle: 

a)  RESIDU NO ADR: 

- FULL DE SEGUIMENT 

- ALBARÀ DE TRANSPORT 

- ITV 

- AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT DE RESIDUS 

 

b) RESIDU ADR: 

FULL DE SEGUIMENT 

ALBARÀ DE TRANSPORT 

ITV 

CERTIFICAT ADR CONDUCTOR (vehicles de PMA>3.500 kg) 

CERTIFICAT ADR VEHICLE (cisternes) 

CARTA DE PORT 

INSTRUCCIONS ESCRITES 

LLISTA DE COMPROVACIONS (cisternes) no obligatori 

 

En general: 

- El codi d’identificació els residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
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hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el 

apartat 6.1 Marc legal: 

En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han 

inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el PLEC 

DE CONDICIONS DEL PROJECTE, document contractual. 

 

PRESSUPOST 

Els següents valors fan referència al PEM: 

- El cost estimatiu de la classificació de residus és de 3.053,80 € 

- El cost estimatiu del transport de terres i residus és de 26433,27 € 

- El cost estimatiu de la disposició de terres i residus és de 19.467,76 € 

 

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra és de 

48.954,83 € (QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA- QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

 

En el DOCUMENT Nº 4 PRESSUPOST d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 

amidaments i abonaments estimats per la gestió dels residus previstos per aquesta obra. 

Dintre del Pressupost d’Execució Material de les obres del projecte s’ha inclòs un capítol 

independent per a la Gestió de Residus de la construcció i demolició de l’obra on s’especifica la 

estimació d’aquest cost previst per a la gestió de residus. 

 

DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 
Barcelona, gener de 2012 

L’autor del projecte 

 

 

Eugeni Villalbí i Godes 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objecte del present projecte és la definició, justificació i valoració de les obres per construir un  

col·lector estructural de pluvials al sector del Barranquet al municipi de La Sénia (Montsià). 

OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del 

Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus 

(Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents 

mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels 

residus), l’execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries per a la classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no 

especials, per al seu reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les 

fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i 

la gestió realitzada amb l’ identificació dels transportistes i gestors autoritzats. 

 

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, 

l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per 

gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora 

de l’obra, contenint com a mínim els següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva 

avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 

residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els 

residus generats en obra. 
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Plec: Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el 

cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.  

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 

proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits 

o projectats.  

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, 

als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 

seus continguts: 

 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives als 

treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels 

factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de construcció i 

demolició. 

PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
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productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

 

OBLIGACIONS I COMPETÈNCIES DEL PROMOTOR EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà: 

 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 

construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

 Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valoració o eliminació a que es destinaran els residus que 

es generin en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 

 Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 

 Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de 

construcció generats dintre de l’obra. 

 Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació 

de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 

aquest R.D. 
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POSSEÏDOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 

construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

 El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 

5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del 

Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i 

acceptat pel Promotor. 

 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els 

gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb 

l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 

5.3 del RD 105/2008. 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

COMPETÈNCIES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT D'OBRA EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT EN LA GESTIÓ DE RESIDUS: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
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autònoms. 

 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, 

referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 

per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 

de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de 

les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

INSTAL.LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi 

de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipósit dels residus i deixalles. 

 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
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4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i gestió dels residus. 

 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 

separació dels residus les persones autoritzades. A més a més, el Coordinador de Seguretat i 

Salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament 

els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, 

“21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. 

Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

 

DIRECTOR D'OBRA 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR D’OBRA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de Gestió de 

Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 

l’aprovació del Director de les obres. 

 Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 

demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

 Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de 

construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en 

obra o entregats a una instal·lació de valoració o de eliminació per al seu tractament per un 

gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 

de residus que siguin preceptius. 
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 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

 

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
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 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. De 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

 “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col.legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

 

c) La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes 

elles al moment de l’oferta. 
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CONDICIONS ECONÒMIQUES 

CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió (E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat 

al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolicions (E.G.R), haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 

refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 

de difícil previsió. 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’E.G.R son estimatius i podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Gestió de 

Residus (P.G.R.), prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’E.G.R. A aquests 

efectes, el pressupost del P.G.R. haurà d’anar incorporat al pressupost general de l’obra com un 

capítol més del mateix. 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA 

DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

CÀRREGA I TRANSPORT: 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i 

de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 

es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 M3 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió. 

 M3 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
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monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió. 

 U Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb 

el tipus de residu. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
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posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. Els contenidors de 

residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

TRANSPORT A L’OBRA: 

Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre dos punts de la 

mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada 

partida d’obra d’excavació en esbrossades, terres vegetals, desmunts, rebaix i rases, dintre del 

Pressupost de Execució Material de Projecte. 

 

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat O FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui 

el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de 

cada tipus que s'ha abocat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra 

per tal de garantir aquesta classificació. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 Formigó CER 170101 (formigó) >= 80 t 

 Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics) >= 40 t 

 Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

 Fusta CER 170201 (fusta) <= 1 t 

 Vidre CER 170202 (vidre) >= 1 t 
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 Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 

 Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró) >= 0.5 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

 Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

 No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 

no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 

previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor 

corresponent del dipòsit de residus autoritzat. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la D.O. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador, que té un 

preu independent . 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20% 

 Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent d’aquests tipus 

de transports. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

M3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l’Obra. 

Tots els possibles canvis de situació i ubicació dels contenidors o pasteras en la zona de 

classificació dels residus seran a càrrec del Contractista. 
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Altrament, el temps d’espera dels camions pel servei de transport dels residus es considera 

repercutit en el preu del servei de recollida, i sense cap dret a reclamació per part del Contractista. 

 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent; 

inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

S’abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de medició vindrà especificada al 

pressupost. 

 

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una dintre d’un capítol independent, i 

s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus 

contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que 

sigui aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. 

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

corresponent contracte d’obra. 

 

 

Barcelona, gener de 2012 

 

L’autor del projecte     
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Eugeni Villalbí i Godes 
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ANNEX 7 

GESTIÓ DE RESIDUS 
PRESSUPOST 

 



AMIDAMENTSGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 CLASSIFICACIÓ                                                   

ICPN01       mes Lloguer contenidor residus no espec ials 1m3            
ICPN01       Lloguer contenidor d'1m3 per a residus no especials

          8.00

ICNPN02      mes Lloguer contenidor residus especial s 0,2 m3             
ICNPN02      Lloguer contenidor de 200 litres per a residus especials

          8.00

ICNP03       mes Lloguer contenidor residus no espec ials 5m3            
ICNP03       Lloguer contenidor residus no especials de 5 m3

          8.00

F2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de resi dus                           
F2R24200     Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

          20.00
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AMIDAMENTSGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 2 CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS                                  

I2R540R0     m3  Càrrega amb mitjans manuals residu s especials     
I2R540R0     Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials (aerosols,...),

amb codi 160504 segons el catàleg Europeu de Residus (Orden
MAM/304/2002) a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 200 litres de capacitat, incloent  cànon i manteniment de la instal·lació
autoritzada de gestió de residus

          0.50

I2R641E0     m3  Càrrega amb mitjans manuals residu s no especials
I2R641E0     Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus no especials (aero-

sols,...), amb codi 170201 segons el catàleg Europeu de Residus (Orden
MAM/304/2002) a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat, incloent  cànon i manteniment de la instal· lació au-
toritzada de gestió de residus

          3.00

F2R6506A     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i tra nsports de
residus inerts     

F2R6506A     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 Km.

FRESSAT CARRER
DOMENGES

3 418.50 8.20 0.03 308.85                                                  

FRESSAT PASSEIG
CLOTADA

3 248.25 11.10 0.03 248.00                                                  

FRESSAT VIAL
SOLANA

3 131.45 12.00 0.03 141.97                                                  

DEMOLICIÓ VORERA
CARRER BARRANQUET

2 90.00 1.50 0.20 54.00                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT CARRER
DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.50 0.05 7.54                                                  

D.800 1 318.00 1.70 0.05 27.03                                                  

D.400 1 11.00 1.30 0.05 0.72                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT PASSEIG
CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.40 0.05 6.48                                                  

D.1000 1 155.75 1.90 0.05 14.80                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.40 0.05 5.08                                                  

D.1000 1 58.85 1.90 0.05 5.59                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT CARRER
BARRANQUET

                                                 

1 90.00 9.15 0.05 41.18                                                  

DEMOLICIÓ VORADA 2 90.00 0.15 0.40 10.80                                                  

          872.04

F2R3423A     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i tra nsports de
residus terres     

F2R3423A     Càrrega i transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de residus
amb un camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 Km.

EXCAVACIÓ TERRES
CARRER DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.20 2.00 120.60 0.5                                             

D.800 1 318.00 1.40 2.10 467.46 0.5                                             
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AMIDAMENTSGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

D.400 1 11.00 1.00 2.00 11.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
PASSEIG CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.10 2.00 101.75 0.5                                             

D.1000 1 155.75 1.60 3.20 398.72 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
VIAL SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.10 2.50 99.83 0.5                                             

D.1000 1 58.85 1.60 3.25 153.01 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
CARRER BARRANQUET

                                                 

D.1500 1 141.25 2.10 3.25 482.02 0.5                                             

1 23.80 2.10 3.25 81.22 0.5                                             

D.400 1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
URBANITZAIO
BARRANQUET

1 90.00 9.15 0.50 205.88 0.5                                             

ARQUETES                                                  

AA1 1 5.00 5.00 2.50 31.25 0.5                                             

AA2 1 5.00 5.00 3.40 42.50 0.5                                             

AA3 1 5.00 5.00 3.20 40.00 0.5                                             

AA4 1 5.00 5.00 3.80 47.50 0.5                                             

AA5 1 5.00 5.00 2.70 33.75 0.5                                             

AA6 1 5.00 5.00 5.80 72.50 0.5                                             

18,985.12          2,433.99
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AMIDAMENTSGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 3 DEPOSICIÓ A ABOCADOR                                            

I2RA7360     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de
residus  form     

I2RA7360     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-
dents d'enderrocs de paviments de formigó, amb codi 170101 segons el ca-
tàleg Europeu de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tranport a dipò-
sit, cànon i manteniment del mateix. Mesurat sobre perf il

DEMOLICIÓ VORERA
CARRER BARRANQUET

2 90.00 1.50 0.20 54.00                                                  

DEMOLICIÓ VORADA 2 90.00 0.15 0.40 10.80                                                  

          64.80

I2RA7500     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de
residus pav       

I2RA7500     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-
dents d'enderrocs de paviments d'aglomerat asfàltic, amb codi 170302 se-
gons el catàleg Europeu de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tran-
port a dipòsit, cànon i manteniment del mateix. Mesurat sobre perf il

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT CARRER
DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.50 0.05 7.54                                                  

D.800 1 318.00 1.70 0.05 27.03                                                  

D.400 1 11.00 1.30 0.05 0.72                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT PASSEIG
CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.40 0.05 6.48                                                  

D.1000 1 155.75 1.90 0.05 14.80                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.40 0.05 5.08                                                  

D.1000 1 58.85 1.90 0.05 5.59                                                  

DEMOLICIÓ
AGLOMERAT CARRER
BARRANQUET

                                                 

1 90.00 9.15 0.05 41.18                                                  

FRESSAT CARRER
DOMENGES

3 418.50 8.20 0.03 308.85                                                  

FRESSAT PASSEIG
CLOTADA

3 248.25 11.10 0.03 248.00                                                  

FRESSAT VIAL
SOLANA

3 131.45 12.00 0.03 141.97                                                  

          807.24

I2RA7540     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de terres  
I2RA7540     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-

dents d'excavacions de terres amb codi 170504 segons el catàleg Europeu
de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tranport a dipòsit, cànon i man-
teniment del mateix. Mesurat sobre perfil

EXCAVACIÓ TERRES
CARRER DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.20 2.00 120.60 0.5                                             

D.800 1 318.00 1.40 2.10 467.46 0.5                                             

D.400 1 11.00 1.00 2.00 11.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
PASSEIG CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.10 2.00 101.75 0.5                                             

D.1000 1 155.75 1.60 3.20 398.72 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
VIAL SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.10 2.50 99.83 0.5                                             
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AMIDAMENTSGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

D.1000 1 58.85 1.60 3.25 153.01 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
CARRER BARRANQUET

                                                 

D.1500 1 141.25 2.10 3.25 482.02 0.5                                             

1 23.80 2.10 3.25 81.22 0.5                                             

D.400 1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
URBANITZAIO
BARRANQUET

1 90.00 9.15 0.50 205.88 0.5                                             

ARQUETES                                                  

AA1 1 5.00 5.00 2.50 31.25 0.5                                             

AA2 1 5.00 5.00 3.40 42.50 0.5                                             

AA3 1 5.00 5.00 3.20 40.00 0.5                                             

AA4 1 5.00 5.00 3.80 47.50 0.5                                             

AA5 1 5.00 5.00 2.70 33.75 0.5                                             

AA6 1 5.00 5.00 5.80 72.50 0.5                                             

12,048.25          2,433.99
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PRESSUPOSTGESTIO DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 CLASSIFICACIÓ                                                   

ICPN01       mes Lloguer contenidor residus no espec ials 1m3            
ICPN01       Lloguer contenidor d'1m3 per a residus no especials

          8.00 55.15 441.20

ICNPN02      mes Lloguer contenidor residus especial s 0,2 m3             
ICNPN02      Lloguer contenidor de 200 litres per a residus especials

          8.00 45.55 364.40

ICNP03       mes Lloguer contenidor residus no espec ials 5m3            
ICNP03       Lloguer contenidor residus no especials de 5 m3

          8.00 225.45 1,803.60

F2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de resi dus                           
F2R24200     Classif icació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

          20.00 22.23 444.60

          

3,053.80TOTAL CAPÍTOL 01 ................................... .....................
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PRESSUPOSTGESTIO DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 2 CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS                                  

I2R540R0     m3  Càrrega amb mitjans manuals residu s especials     
I2R540R0     Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials (aerosols,...),

amb codi 160504 segons el catàleg Europeu de Residus (Orden
MAM/304/2002) a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 200 litres de capacitat, incloent  cànon i manteniment de la instal· lació
autoritzada de gestió de residus

          0.50 675.00 337.50

I2R641E0     m3  Càrrega amb mitjans manuals residu s no especials
I2R641E0     Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus no especials (aero-

sols,...), amb codi 170201 segons el catàleg Europeu de Residus (Orden
MAM/304/2002) a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat, incloent  cànon i manteniment de la instal·lació au-
toritzada de gestió de residus

          3.00 33.15 99.45

F2R6506A     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i tra nsports de
residus inerts     

F2R6506A     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 Km.

FRESSAT CARRER
DOMENGES

3 418.50 8.20 0.03 308.85                                                  

FRESSAT PASSEIG CLOTADA 3 248.25 11.10 0.03 248.00                                                  

FRESSAT VIAL SOLANA 3 131.45 12.00 0.03 141.97                                                  

DEMOLICIÓ VORERA CARRER
BARRANQUET

2 90.00 1.50 0.20 54.00                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
CARRER DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.50 0.05 7.54                                                  

D.800 1 318.00 1.70 0.05 27.03                                                  

D.400 1 11.00 1.30 0.05 0.72                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
PASSEIG CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.40 0.05 6.48                                                  

D.1000 1 155.75 1.90 0.05 14.80                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.40 0.05 5.08                                                  

D.1000 1 58.85 1.90 0.05 5.59                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
CARRER BARRANQUET

                                                 

1 90.00 9.15 0.05 41.18                                                  

DEMOLICIÓ VORADA 2 90.00 0.15 0.40 10.80                                                  

          872.04 8.04 7,011.20

F2R3423A     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i tra nsports de
residus terres     

F2R3423A     Càrrega i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
amb un camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 Km.

EXCAVACIÓ TERRES CARRER
DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.20 2.00 120.60 0.5                                             

D.800 1 318.00 1.40 2.10 467.46 0.5                                             

D.400 1 11.00 1.00 2.00 11.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES PASSEIG
CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.10 2.00 101.75 0.5                                             

D.1000 1 155.75 1.60 3.20 398.72 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.10 2.50 99.83 0.5                                             

D.1000 1 58.85 1.60 3.25 153.01 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES CARRER
BARRANQUET

                                                 

D.1500 1 141.25 2.10 3.25 482.02 0.5                                             

2Pàgina



PRESSUPOSTGESTIO DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

1 23.80 2.10 3.25 81.22 0.5                                             

D.400 1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
URBANITZAIO BARRANQUET

1 90.00 9.15 0.50 205.88 0.5                                             

ARQUETES                                                  

AA1 1 5.00 5.00 2.50 31.25 0.5                                             

AA2 1 5.00 5.00 3.40 42.50 0.5                                             

AA3 1 5.00 5.00 3.20 40.00 0.5                                             

AA4 1 5.00 5.00 3.80 47.50 0.5                                             

AA5 1 5.00 5.00 2.70 33.75 0.5                                             

AA6 1 5.00 5.00 5.80 72.50 0.5                                             

          2,433.99 7.80 18,985.12

          

26,433.27TOTAL CAPÍTOL 02 ................................... .....................
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PRESSUPOSTGESTIO DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 3 DEPOSICIÓ A ABOCADOR                                            

I2RA7360     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de
residus  form     

I2RA7360     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-
dents d'enderrocs de paviments de formigó, amb codi 170101 segons el ca-
tàleg Europeu de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tranport a dipò-
sit, cànon i manteniment del mateix. Mesurat sobre perfil

DEMOLICIÓ VORERA CARRER
BARRANQUET

2 90.00 1.50 0.20 54.00                                                  

DEMOLICIÓ VORADA 2 90.00 0.15 0.40 10.80                                                  

          64.80 5.87 380.38

I2RA7500     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de
residus pav       

I2RA7500     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-
dents d'enderrocs de paviments d'aglomerat asfàltic, amb codi 170302 se-
gons el catàleg Europeu de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tran-
port a dipòsit, cànon i manteniment del mateix. Mesurat sobre perf il

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
CARRER DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.50 0.05 7.54                                                  

D.800 1 318.00 1.70 0.05 27.03                                                  

D.400 1 11.00 1.30 0.05 0.72                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
PASSEIG CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.40 0.05 6.48                                                  

D.1000 1 155.75 1.90 0.05 14.80                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.40 0.05 5.08                                                  

D.1000 1 58.85 1.90 0.05 5.59                                                  

DEMOLICIÓ AGLOMERAT
CARRER BARRANQUET

                                                 

1 90.00 9.15 0.05 41.18                                                  

FRESSAT CARRER
DOMENGES

3 418.50 8.20 0.03 308.85                                                  

FRESSAT PASSEIG CLOTADA 3 248.25 11.10 0.03 248.00                                                  

FRESSAT VIAL SOLANA 3 131.45 12.00 0.03 141.97                                                  

          807.24 8.72 7,039.13

I2RA7540     m3  Deposició controlada a dipòsit aut oritzat, de terres  
I2RA7540     Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts, proce-

dents d'excavacions de terres amb codi 170504 segons el catàleg Europeu
de residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent tranport a dipòsit, cànon i man-
teniment del mateix. Mesurat sobre perf il

EXCAVACIÓ TERRES CARRER
DOMENGES

                                                 

D.600 1 100.50 1.20 2.00 120.60 0.5                                             

D.800 1 318.00 1.40 2.10 467.46 0.5                                             

D.400 1 11.00 1.00 2.00 11.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES PASSEIG
CLOTADA

                                                 

D.500 1 92.50 1.10 2.00 101.75 0.5                                             

D.1000 1 155.75 1.60 3.20 398.72 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES VIAL
SOLANA

                                                 

D.500 1 72.60 1.10 2.50 99.83 0.5                                             

D.1000 1 58.85 1.60 3.25 153.01 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES CARRER
BARRANQUET

                                                 

D.1500 1 141.25 2.10 3.25 482.02 0.5                                             

1 23.80 2.10 3.25 81.22 0.5                                             

D.400 1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

1 12.00 1.00 2.50 15.00 0.5                                             

EXCAVACIÓ TERRES
URBANITZAIO BARRANQUET

1 90.00 9.15 0.50 205.88 0.5                                             

ARQUETES                                                  

AA1 1 5.00 5.00 2.50 31.25 0.5                                             
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PRESSUPOSTGESTIO DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

AA2 1 5.00 5.00 3.40 42.50 0.5                                             

AA3 1 5.00 5.00 3.20 40.00 0.5                                             

AA4 1 5.00 5.00 3.80 47.50 0.5                                             

AA5 1 5.00 5.00 2.70 33.75 0.5                                             

AA6 1 5.00 5.00 5.80 72.50 0.5                                             

          2,433.99 4.95 12,048.25

          

19,467.76TOTAL CAPÍTOL   N.................................. ......................

48,954.83TOTAL LLISTAT...................................... ....................

Eugeni Villalbi i Godes
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RESUM DE PRESSUPOSTGESTIÓ DE RESIDUS - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR
D'AIGÜES PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNIC IPI
DE LA SÉNIA

ImportCapitol Resum %

01 CLASSIFICACIÓ......................................................................................................................... 3,053.80 6.24
02 CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS.............................................................................. 26,433.27 54.00
N DEPOSICIÓ A ABOCADOR...................................................................................................... 19,467.76 39.77

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 48,954.83

Eugeni Villalbi i Godes

Pàg. 1
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  FERMS I PAVIMENTS 
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OBJECTE DE L'ANNEX 

Tot i que el projecte té una motivació bàsicament per solucionar un problema d'inundabilitat 

del sector del Barranquet, i d'adaptació de la xarxa de clavegueram a xarxa separativa a tota 

la zona, com ja s'ha indicat a la memòria i al resum del mateix projecte s'aprofita l'actuació a 

la zona per fer actuacions urbanístiques. Aquestes consisteixen:  

 

− Fressat i reposició de la capa de rodament als carrers Vial de la Solana, Domenges i 

Passeig de la Clotada. 

−  Reurbanització integral de tot el carrer del Barranquet: renovació integral del 

paviment, ampliació de voreres, instal·lació d'arbrat i renovació de mobiliari urbà i 

punts de llum. 

 

Per tant el present annex pretén dissenyar les actuacions a fer en tot allò referent a les 

actuacions en superfície de renovació de paviments i reurbanització del carrer Barranquet. 

 

FERMS 

Pel dimensionament del ferm, treballem amb els resultats que ens entrega L’Ajuntament de 

La Sénia en referència a la mobilitat de la zona. Ja s'ha comentat a la memòria d'aquest 

projecte que aquest carrer en el futur desenvolupament urbanísitc previt al POUM, serà 

juntament amb el Vial de la Solana, els carrers que connectaran l'actual nucli urbanitzat i 

construït amb tota la zona de potencial creixement per sobre de la llera del Barranquet. A 

grans trets, i per la zona que ens afecta, el carrer Barranquet, ho definim tot com a una única 

zona tenint en compte el creixement urbanístic estimat.   

 

� IMD 1.706 vehicles7dia, amb un 3.3% de pesats 

� CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT: T32 

 

Considerem que el terreny existent es tracta d’un sòl adequat , amb el que per obtenir una 

explanada del tipus E2, d’acord amb la normativa vigent, haurem de col·locar una capa de 

35cm de sol seleccionat (segons art. 330 del PG-3) 

 

 

A partir d’aquestes dades procedim a definir la secció tipus: 
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FERM VIAL 

Segon el catàleg de seccions per a ferms escollim la opció 3221, que consisteix en:  

- Col·locació dels 35cm de sol seleccionat per l’obtenció de l’esplanada tipus E2 

- Col·locació de 35cm de tot-ú 

- Col·locació de 15 cm de mescles bituminoses, distribuïdes amb els següents tipus i 

gruixos. 

o Red d’imprimació ECI amb una dotació mínima de 1.5 kg/m² 

o 8 cm de base bituminosa AC22BASE en dues capes amb reg d’adherència 

ECR-1d. 

o Reg d’adherència ECR-1d amb una dotació mínima de 1.0 kg/m² 

o 4 cm de capa bituminosa intermèdia AC22BIN. 

o Reg d’adherència ECR-2M. 

o 3 cm capa de trànsit bituminosa BBTM-11. 

 

A la resta de vials, Carrer Domenges, Passeig Clotada i Vial Solana es procedirà a executar 

un fresat de la superfície existent i la reposició dels tres 3cm superior de la capa de 

rodament: 

 

FERM REPOSICIÓ 

o Reg d’adherència ECR-2M. 

o 3 cm capa de trànsit bituminosa BBTM-11. 

 

PAVIMENTS 

En el carrer del Barranquet no només es renova la capa de rodament sinó que es fa una 

actuació integral. Pel que fa a les voreres q s'amplien d'1,3m a 2,75m, es defineixen de la 

següent manera: 

 

PAVIMENT VORERA TIPUS 

• 15 cm de tot-ú artificial 

• Solera de 15 cm de formigó HM-20.  

• Pavimentació tipus: Paviment de rajola hidràulica de 20x20x4 cm sobre una capa de 

sorra-ciment de 3 cm per la seva correcta fixació. La vorada serà de formigó 

prefabricat T-3  
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ASPECTES GENERALS

OBJECTE

El present annex té per objecte fixar les directrius bàsiques a seguir abans i durant l'execució de 

les diferents unitats d'obra per tal garantir una execució respectuosa amb l'entorn; en aquest sentit 

s'exposaran  les  pautes  i  requeriments  normatius  a  tenir  en  compte  per  tal  d'evitar  qualsevol 

impacte negatiu sobre els medis físic, natural, social i cultural.

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Seran d'aplicació, a més de la normativa exposada en el Plec de Prescripcions Tècniques del 

Projecte, les disposicions que s’exposen a continuació.

En general, per a garantir els conceptes expressats en l'objecte d'aquest plec, s'hauran d’acomplir 

les disposicions legals, normatives i consells que sobre sostenibilitat, protecció i respecte al medi 

ambiental siguin vigents en el moment present, i els que puguin aparèixer en el futur que afectin a 

l'àmbit territorial de l'obra.

De forma addicional es tindran en compte, també, les recomanacions quant a tractament i gestió 

de residus fetes per l’Agència de Residus de Catalunya.

A continuació  s’exposa  una  breu  relació  de  la  normativa  sectorial  aplicable.  Aquesta  relació 

s’amplia i completa en l’annex mediambiental del projecte:

AIGÜES

Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.  

(BOE núm. 176 de 27/07/2001).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público  

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,  

de Aguas. (BOE núm. 103 de 30/04/1986).

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que se aprova el Text refós de la legislació en  

matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 4015 de 21/11/2003).

Decret  130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  serveis  públics  de  
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sanejament. (DOGC 3894 de 29/05/2003).

Decret  103/2000,  de  6  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  tributs  gestionats  per  

l’Agència Catalana de l’Aigua. (DOGC 3097 de 13/03/2000) modificat pel Decret 47/2005.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals.  

(DOGC 2180 de 11/03/1996).

Decret  328/1988  pel  qual  s'estableixen  normes  de  protecció  i  addicionals  en  matèria  de  

procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. (DOGC 1074 de 28/11/1988).

ATMOSFERA

Directiva 2000/14 que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a  

l’aire lliure, i les normes complementàries Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

BOE núm. 276 de 18/11/2003 desenvolupada pel Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas  

a determinadas máquinas al aire libre. (BOE núm. 52 de 1/3/2002).

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. DOGC núm. 3675 de  

11/07/2002. 

Resolució  de  30  d’octubre  de  1995,  per  la  qual  s’aprova  una  ordenança  municipal  tipus,  

reguladora del soroll i les vibracions. DOGC núm. 2126 de 10/11/1995.

Ley  38/1972,  de  22  de  diciembre,  de  Protección  del  Ambiente  Atmosférico.  (BOE  309  de  

26/12/1972) desenvolupada pel Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Real  Decreto  2042/1994,  de  14  de  Octubre,  por  el  que  se  regula  la  inspección  técnica  de 

vehículos. (BOE 297 de 13/12/1995).

Llei  22/1983,  de 21 de novembre,  de  protecció  del  l’ambient  atmosfèric  DOGC núm.  385 de 

30/11/1983 desplegada pel Decret 322/1987, de 23 de setembre.
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Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi  

nocturn. (DOGC núm. 3407 - 12/06/2001).

RESIDUS

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu, del 5 d’abril de 2006, relativa als residus. (DOCE  

núm. 114 de 27/04/2006)

Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE núm. 43, de 19/02/2002).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm. 96 de 22/04/1998)  modificada por la Ley 

62/2003.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de  

la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. (BOE núm. 2 de 30/07/111988)

Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE 

132 de 03/06/2006)

Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y  

demolición. BOE 38

de 13/02/2008.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. (DOGC 1776 de 28/07/1993) modificada per  

la Llei 15/2003, de 13 de juny.

Decret  93/1999,  de  6  d’abril,  sobre  procediments  de  gestió  de  residus.  (DOGC  2865  de 

12/04/1999)

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. (DOGC 2166 

de 09/02/1996) i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació de l’anterior decret. (DOGC 2865 de 

12/04/1999).

Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció  

(DOGC  núm.  1931  de  08/08/1994),  modificat  posteriorment  pel  Decret  161/2001,  de  12  de  

juny(DOGC núm. 3414 de 21/06/2001).
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Ordre, de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats.  

(DOGC 1055 de 14/10/1988).

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.  

(DOGC 2307 de 13/01/1997).

Decret  64/1982,  de 9 de març,  pel  qual  s’aprova la reglamentació parcial  del  tractament dels 

desfets i residus. (DOGC 216 de 21/4/1982).

ACTIVITATS D'OBRA I POSSIBLE AFECCIÓ AL MEDI AMBIENT

Les principals activitats de l’obra són les següents:

- Moviment de terres

- Estructures

Cadascuna d'aquestes activitats d'obra, així com també la fase prèvia d’implantació de totes les 

instal·lacions, maquinària i materials necessaris, poden comportar en diferents moments del seu 

procés alguna o vàries de les afeccions al medi que s'exposen:

- Abocaments incontrolats de residus.

- Possibles fuites o pèrdues de líquids contaminants.

- Contaminació del sòl i/o aigües degut a les dues situacions anteriors.

- Producció de pols i sorolls o vibracions.

- Ocupació caòtica de l'espai.

- Afecció a la geomorfologia del terreny de l'entorn.

- Afecció al trànsit intern de la població.

MESURES PER UNA CONSTRUCCIÓ RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT

PLA D'ACCESSOS A L'OBRA I ABALISAMENT

Abans de l'inici  de les obres el  Contractista elaborarà i  presentarà a la Direcció de l'Obra un 

document on s’especifiqui la implantació i els accessos a l’obra per a la seva aprovació. Aquests 

accessos es grafiaran sempre en plànols.

Per tal d'afectar la superfície estrictament necessària i evitar al màxim l’afecció de l’entorn proper, 

s'efectuarà un marcatge específic amb estaques topogràfiques i/o cintes abans de l’inici de les 
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obres. Es vetllarà per a que:

 El marcatge s'executi abans de l'inici de qualsevol activitat relacionada amb l’obra.

 Es balissin específicament, amb encintat, les següents zones i elements:

o Peus arboris i/o arbustius de cert interès pel seu port, que a criteri de la Direcció 

Ambiental de l’obra o de la Direcció Facultativa, calgui trasplantar.

o Zones d’aplec per a la conservació de la terra vegetal prèviament decapada i 

necessària posteriorment en les tasques de revegetació de l’obra.

o Parc de maquinària i materials

UBICACIÓ DEL PARC DE MAQUINÀRIA, MATERIALS I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

El  parc  de  maquinària,  materials  i  instal·lacions  provisionals  de  l’obra  s’ubicaran  en  zones 

d’ocupació temporal, interferint el mínim possible tant en el trànsit rodat com amb el de vianants. 

La zona d’implantació haurà d’estar aprovada tant per la Direcció d’Obra com per la Propietat.

Prèviament a l’inici de les obres el contractista presentarà una proposta concreta per a la ubicació 

d’aquestes instal·lacions, seguint els criteris abans esmentats. En aquesta proposta s’inclouran les 

mesures correctores que s’estableixen en cas de vessaments accidentals (impermeabilitzacions, 

recollida superficial d’aigües, etc.)

Respecte a les aigües residuals provinents del personal de l’obra es recomana l’ús de lavabos 

químics o, bé, impermeabilitzar fosses sèptiques, quan no es puguin connectar amb la xarxa de 

clavegueram.

Per  minimitzar  l'impacte  visual  de  l'obra  i  l'ocupació  indiscriminada  de  l'espai  es  vetllarà 

periòdicament pel manteniment de l'ordre en els acopis dels materials i instal·lacions auxiliars.

GESTIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS

Els dipòsits o abocadors més propers a l’àmbit que poden ser utilitzats són els següents:

• Per a runes i altres residus inerts de la construcció:

- Dipòsit controlat de “La Ferreta” a Amposta carretera C-12 (Eix de l'Ebre, km2) 
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• Per a residus municipals o assimilables i restes vegetals

- Deixalleria de La Sénia, Carrereta de Benifassà s/n

• Per a la gestió de residus industrials

- HERMANOS  PELLICÉ  S.L.,  ubicat  a  Amposta  (crta.  Santa  Bàrbara  km2).  Telf: 

977701345 / Codi gestor: E-312.96 / www.pellice.net 

- RECLITATGE FORÉS S.L.,  ubicat  a Tortosa (C/  BARRANC CAPUTXINS,  22 )  Telf: 

977511493 / Codi gestor: E-385.97 / www.reciclatge-fores.com

• Per a residus especials

- GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. (GRECAT). (Codi de gestor 

E-470.98).  Polígon  Industrial  Salvatella,  C/  Gorcs  Lladó,  54-68.  08210 Barberà  del  Vallès. 

Tel:937297940

CONTROL DELS MATERIALS

Els materials a subministrar hauran d'ajustar-se a les especificacions del Plec de Prescripcions 

Tècniques del Projecte, Plànols i Pressupost.

Davant  de diferents possibilitats  a l'hora de triar  un material  a emprar  es prioritzaran els  que 

compleixin algun o varis dels següents condicionants:

- Major durabilitat

- Menor risc de contaminació en cas d'erosió o trencament

- Disposar de Certificat de Garantia de Qualitat en el seu procés constructiu

- Disposar d'acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental segons CE o similar

- Menor consum energètic, en cas de materials elèctrics, etc

Es valorarà l'ús de materials o betums que incorporin algun tipus de material reciclat, sempre i 

quan compleixin amb la normativa ambiental i de carreteres actualment vigent. 

En especial es valorarà molt positivament l’ús de materials procedents de la pròpia obra.
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FOMENTAR LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE

En totes les operacions relacionades amb l’excavació de les terres i la seva conservació, caldrà 

evitar qualsevol contaminació amb materials o elements aliens per tal de poder aprofitar-les al 

màxim (terraplenat i estesa de terra vegetal).

En la gestió dels residus que es generin en l’obra es prioritzarà la seva reutilització i reciclatge 

duent  a  terme una  correcta  segregació  dels  mateixos,  segons  tipologia,  per  tal  de  poder-los 

traslladar posteriorment al lloc indicat per la legislació vigent.

Abans de l'inici de les obres el Contractista presentarà a la Direcció Ambiental de l’Obra un pla de 

gestió dels residus que es preveuen originar i no s'iniciarà la mateixa fins que s’obtingui la seva 

aprovació.

Abans de l’inici  de l’execució de les obres de drenatge i  les estructures el Contractista també 

presentarà un pla o petit informe on s’exposin les mesures a prendre per tal de poder conservar i 

reutilitzar en la pròpia obra alguns dels materials auxiliars i d’ús provisional que es necessitin (ex. 

encofrats de fusta).

Quant a les terres vegetals excavades i  emmagatzemades, es prendran totes les precaucions 

necessàries per tal d’evitar la seva barreja i contaminació amb d’altres terres i materials aliens.

GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS

El Contractista elaborarà i presentarà, abans de l'inici de les obres, un PLA PER A LA CORRECTA 

GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS. Aquest pla ha d’incloure:

- Previsió de residus generats segons tipologia i volum i una relació dels dipòsits o centres de 

gestió i transferència a emprar para la seva deposició o tractament legal.

- Disposar de zona específica i delimitada dins l'obra per a la segregació dels residus: urbans i 

assimilables (papers, plàstics, vidre, metàl·lics), especials i no especials.

- Disposar d’espais específics i degudament senyalitzats per a ubicar els contenidors de recollida 

selectiva. Aquests estaran convenientment etiquetats.

- Disposar d'una zona de recollida i emmagatzematge temporal de productes i residus perillosos 

amb llosa de formigó, petit mur perimetral i superfície totalment recoberta per una capa de material 
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absorbent. En el cas de residus especials l’emmagatzematge no ha de ser superior als sis mesos i 

en  cas  de  voler  ampliar  aquest  termini  de  permanència  es  demanarà  permís  a  l’entitat 

corresponent.

- Disposar d’una zona degudament condicionada per a efectuar el manteniment de la

maquinària, si és el cas, i la neteja de les canaletes de formigó. 

- Presentació de la documentació acreditativa de disposar de dipòsits, transportistes i centres de 

gestió i transferència autoritzats per l’Agència Catalana de Residus, específics per a aquesta obra.

A més, durant l’execució de l’obra, per tal d’evitar la contaminació provocada per una mala gestió 

dels residus caldrà:

- Restarà prohibit l’abocament o vessament a l’obra de qualsevol líquid o altre material que pugui 

arribar  a  ser  causa  de  contaminació  de  les  aigües,  tant  superficials  com  subterrànies  (olis, 

formigons,  pintures,  desencofrats,  etc.).  L’encarregat  responsable,  diàriament  i  a  l'acabar  la 

jornada, farà una revisió de tota l'obra per comprovar que això no succeeixi.

- Efectuar la segregació dels residus, informant prèviament als treballadors i disposant de

contenidors específics per a aquesta segregació.

- Caldrà extremar les precaucions amb el formigó de neteja, per tal de no contaminar. Restarà 

totalment prohibit efectuar la neteja de les canaletes de forma incontrolada i caldrà delimitar un 

espai  a  l'obra  específic  per  a  dur-la  a  terme.  Els  residus  generats  es  transportaran a  dipòsit 

controlat.

- Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada per a tal fi, o en cubeta mòbil.

- Emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 

altres  residus no uliginosos,  estant  en instal·lacions que permetin  la  conservació fins  la  seva 

recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i

senyalitzades.

- Es disposarà a obra de materials absorbents.

- En general, cal mantenir l'obra en perfectes condicions d’ordre i neteja.

CONTROL DELS VEHICLES I RECORREGUTS DE LA MAQUINÀRIA D'OBRA

Per tal d'evitar molèsties per soroll, emissió de pols i/o contaminants a l'atmosfera s'exigirà que la 

maquinària estigui en perfecte estat  (ITV) i  compleixi  amb la normativa vigent (presentació de 

certificats CE).
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En els contractes amb subcontractistes que aportin maquinària se’ls afegirà una clàusula per tal 

que disposi del certificat CE/ITV i de la maquinària que treballi a l’obra.

Quant al recorregut de la maquinària, l’accés a l’obra està garantit des de la xarxa viaria actual de 

la població de Sant Hipòlit de Voltregà. 

MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA

Els canvis d’olis i neteja o manteniment de la maquinària es faran preferiblement fora de l’obra, en 

tallers  o  establiments  similars.  En  cas  contrari,  s’haurà  de  disposar  d’una  zona  especial  i 

senyalitzada  per  al  manteniment  que  inclogui,  entre  d’altres,  cubetes  mòbils  o  de  plàstic, 

contenidors específics per l’emmagatzematge, material absorbent i una fossa per a la recollida de 

possibles abocaments. Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema 

mitjançant reunions amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars.

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme 

aquests canvis s’han realitzat en una zona condicionada i a tota la maquinària existent a l’obra.

Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no tingui fuites d’oli; en cas contrari s’haurà 

d’obligar a parar fins a la seva reparació.

Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat 

substituint-lo per material granular.

Caldrà extremar les precaucions amb els sobrants de neteja de les canaletes de formigó, per tal 

de no contaminar punts de drenatge natural. Restarà totalment prohibit efectuar la neteja de les 

canaletes de forma incontrolada i caldrà delimitar un o més espais a l’obra específics per a dur-la 

a  terme.  Aquests  espais  o  basses de  decantació  s’impermeabilitzaran i  delimitaran clarament 

durant l’obra; un cop omplertes, s’extraurà el formigó solidificat i es transportarà a dipòsit controlat.

Finalment, quan ja estiguin en desús, es restituirà amb terres la topografia inicial.

L’encarregat responsable, diàriament i al finalitzar la jornada, farà una revisió de tota l’obra per 

comprovar que tot l’esmentat s’estigui duent a terme de forma correcta i que no s’hagi produït cap 

vessament incontrolat.
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CONTROL DE LA POLS I ALTRES EMISSIONS A L’ATMOSFERA

Serà d’obligat compliment la realització de regs periòdics en les zones d’obra i voltants afectats 

durant la fase de moviment de terres i en qualsevol altre fase que es generi pols degut a la pròpia 

activitat o al trànsit de maquinària.

La freqüència dels regs dependrà de les condicions d’humitat, havent-se d’intensificar en èpoques 

caloroses.

Es recobriran amb lones o plàstics els materials que puguin generar pols en zones d'aplec i les 

caixes dels camions de transport de terres i materials petris. Aquesta mesura és de compliment 

obligat quan en els trajectes a realitzar s’hagin d’utilitzar carreteres comuns i no específiques pel 

trànsit de l’obra.

Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres.

Es realitzaran inspeccions visuals per tal de confirmar la correcta marxa de la planificació dels 

regs.

Si  es fan fogueres,  cal  prohibir  explícitament que es cremin residus (cremar  fustes tractades, 

plàstics,  etc)  ja  que  poden  emetre  substàncies  tòxiques.  En  aquest  sentit,  queda  prohibida 

l’emissió de fums que superi els límits establerts.

CONTROL DE SOROLL I VIBRACIONS

Per  tal  d'aminorar  les  molèsties  per  soroll  als  habitants  de  la  zona,  durant  tota  l'obra  i, 

especialment en fase de moviment de terres, es limitarà la velocitat de la maquinària a 30 Km/h.

En  general  s’ajustarà  l’emissió  sonora  de  la  maquinària  a  les  prescripcions  que  estableix  la 

Directiva 2000/14 que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a 

l’aire lliure, i les normes complementàries. Entre d’altres, tota la maquinària utilitzada disposarà de 

silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.

S’evitaran els sorolls innecessaris i en cap cas se superaran els nivells sonors màxims establerts 

en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes d’aquesta Llei,  s’entén per 

soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. En 

tot cas, de forma voluntària i si  la DO ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels nivells 
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sonors per tal de comprovar que l’activitat de construir no genera un soroll superior al fixat per la 

normativa vigent.

CONSUM D’AIGUA

Per a l’obtenció d’aigua per al reg de la pols es recomana utilitzar la provinent d’alguna estació 

depuradora d’aigües residuals propera a la zona. 

Per al curat del formigó es pot captar l’aigua de la xarxa potable de la població amb els permisos 

pertinents per part de l’Ajuntament i l’empresa concessionària de l’explotació 

En qualsevol cas, abans de l’inici de les activitats de major rellevància quant a consum d’aigua de 

l’obra,  el  Contractista  presentarà  una  previsió  de  les  necessitats  justificades  d’aigua  per  a 

aquestes,  així  com  la  sol·licitud  tramitada  per  a  l’obtenció  dels  permisos  i/o  concessions 

d’aprofitament o captació (extracció) que siguin necessaris.

Durant  l’obra es durà a terme un seguiment del  consum d’aigua real  procurant que s’ajusti  a 

necessitats raonables i no es superi en cap cas el cabal màxim concedit per l’òrgan competent.

MANTENIMENT DE L’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Per tal de interferir el mínim possible a la població i evitar qualsevol tipus d’accidents caldrà:

- Programar  adequadament  l’execució  dels  treballs  per  tal  de  respectar  el  termini 

d’execució de les obres.

- Inspeccionar periòdicament la senyalització de l'obra i  extremar el  manteniment,  en 

perfectes condicions de visibilitat diürna i nocturna de tota la senyalització, de barreres 

de separació entre el trànsit i desenvolupament de l'obra i de prohibicions d’accés tant 

de vehicles com de persones.

- Pel  que  fa  a  la  xarxa  viària,  s’haurà  de  respectar  la  senyalització  existent  evitant 

qualsevol desperfecte i/o afectació a aquesta. En el supòsit de que es produeixi algun 

desperfecte o afectació aquest s’haurà de restituir, deixant-ho en condicions iguals o 

millors a les inicials.
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PLA D’OBRA 
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REPLANTEIG E INICI DE LES OBRES

FASE 1. CARRER BARRANQUET
ARQUETA AA6 

Excavacio
Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)

Tancament fins a superficie
COLECTOR ENTRE ARQUETES  AA5 ‐ AA6

Excavacio
Colocacio de Tub

Reomplert de rasa
ARQUETA AA5

Excavacio
Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)

Tancament fins a superficie
COL∙LECTOR CARRER BARRANQUET

Excavacio
Colocacio de tub  i execucio de pous

Reomplert de rasa
URBANITZACIO CARRER BARRANQUET

Enderroc de voreres i paviment
Excavacio fins a cota inferior de TOT‐U i refinat

Execucio capa de TOT‐U
Execució de voreres
Execució capa BASE

Execcucio de capa INTERMITJA
Colocació de rigola amb imbornals

Execució de rodadura
Senyalització vertical i horitzontal

Acabats i mobiliari urba
FASE 2. PASSEIG CLOTADA

ARQUETA AA2
Excavacio

Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)
Tancament fins a superficie

TRAM COLECTOR ENTRE AA2‐AA3
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA3
Excavacio

Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)
Tancament fins a superficie

TRAM COLECTOR ENTRE AA3‐AA4
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA4
Excavacio

Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)
Tancament fins a superficie

TRAM ENTRE AA2 ‐ AA1
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA1
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

PASSEIG CLOTADA OEST
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

FASE 3. VIAL SOLANAA
VIAL SOLANA NORD

Excavacio
Colocacio de tub  i execucio de pous

Reomplert de rasa
VIAL SOLANA SUD

Excavacio
Colocacio de tub  i execucio de pous

Reomplert de rasa
FASE 4. CARRER DOMENGES

Excavacio
Colocacio de tub  i execucio de pous

Reomplert de rasa
FASE 5. ACABATS

FRESSAT DE SUPERFICIE
Carrer Domenges
Passeig Clotada

Vial Solana
CAPA DE RODADURA

Carrer Domenges
Passeig Clotada

Vial Solana
SENYALITZACIO VERTICAL I HORTIZONTAL

Carrer Domenges
Passeig Clotada

Vial Solana
FASE 6. FINALITZACIO OBRA

Acabament 

SETMANA 12SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6 SETMANA 7 SETMANA 8 SETMANA 9 SETMANA 10 SETMANA 11
MES 1 MES2 MES 3

SETMANA 13
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Execució de rodadura
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ARQUETA AA4
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Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)
Tancament fins a superficie

TRAM ENTRE AA2 ‐ AA1
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA1
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

PASSEIG CLOTADA OEST
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

FASE 3. VIAL SOLANAA
VIAL SOLANA NORD

Excavacio
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Reomplert de rasa
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Carrer Domenges
Passeig Clotada
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FASE 6. FINALITZACIO OBRA

Acabament 
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Excavacio
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Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA4
Excavacio

Execució (llosa, murs, tapa, imper,...)
Tancament fins a superficie

TRAM ENTRE AA2 ‐ AA1
Excavacio

Colocacio de tub  i execucio de pous
Reomplert de rasa

ARQUETA AA1
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Colocacio de tub  i execucio de pous
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 



ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS                                  
G214U020     m3  Enderroc estruc., form. massa o ar mat, mitjans  mecànics o

manua
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa
o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadu-
res, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

G214U020     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 1.55

A0121000     0.250 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.83

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 12.69

C110U025     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 24.22

C110U040     1.000 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg 18.85 6.28

C131U001     0.050 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 1.11

C15019U0     0.100 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 1.71

C200SU00     0.250 h   Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic             3.75 0.31

TOTAL PARTIDA.......................... 49.70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA CENTIMS.

G219U105     m   Tall serra disc paviment mescles b itum. o form., fins fondària 2
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

G219U105     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.39

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.83

C110U075     1.000 h   Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar       16.76 1.40

TOTAL PARTIDA.......................... 3.62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS.

G219U010     m   Demolició vorades sense rigola                                  
Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mit-
jans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U010     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.17

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.36

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 2.02

C110U040     1.000 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg 18.85 0.67

C131U001     0.050 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.12

C15018U1     0.100 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.15

TOTAL PARTIDA.......................... 4.49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G219U040     m2  Demolició paviment mescla bitumino sa                            
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U040     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.22

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.91

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 2.69

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.32

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.39

TOTAL PARTIDA.......................... 4.53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS.

G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bit um., amb transport a l'abocado
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, in-
clòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels ma-
terials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'aboca-
dor, inclosa la neteja de la superfície

G219U200     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.01

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.05

C110U085     1.000 h   Fresadora de pav iment                                           105.53 0.14

C131U000     1.000 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53.56 0.07

C1501U01     4.000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77.52 0.40

C170E00U     1.000 h   Escombradora autopropulsada                                     41.10 0.05

TOTAL PARTIDA.......................... 0.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               
Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 02 FERMS I PAVIMENTS                                               
G9H3U475     m2  Mescla bituminosa BBTM 11A BM-3c, 75 kg/m2                      

Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, este-
sa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 75
kg/m3

G9H3U475     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.02

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     4.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.06

B9H3U002     0.075 t   Mescla bituminosa calent BBTM 11A, inclòs f iller, sense incloure 28.84 2.16

C1501U01     7.000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77.52 0.40

C1709B0U     1.000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57.93 0.04

C170U035     1.000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66.18 0.05

C170U051     1.000 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70.02 0.05

TOTAL PARTIDA.......................... 2.81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010     

B055U001     1.000 t   Betum asf àltic tipus B-60/70                                    378.74 378.74

TOTAL PARTIDA.......................... 378.74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.

G9J1U030     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiò nica, tipus ECR-2-m per a micr
Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a mi-
croaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.03

B055U030     0.500 kg  Emulsió bitum. catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m         0.51 0.26

C1702DU0     1.000 h   Bituminadora automotriu per a reg asf àltic                      30.70 0.04

C170E00U     1.000 h   Escombradora autopropulsada                                     41.10 0.06

TOTAL PARTIDA.......................... 0.42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 03 ELEMENTS DE DRENATGE                                            
GD78U100     m   Canalització amb tub de formigó ar mat Ø= 100 cm                 

Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió, segons plànols

GD78U100     

A0112000     1.430 h   Cap colla                                                       23.29 6.66

A0121000     5.730 h   Of icial 1a                                                      21.99 25.20

A013U001     3.000 h   Ajudant                                                         19.53 11.72

A0140000     3.000 h   Manobre                                                         18.39 11.03

A0150000     3.480 h   Manobre especialista                                            19.03 13.24

B060U110     1.850 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 126.26

B0A3UC10     0.350 kg  Clau acer                                                       1.21 0.42

B0D21030     10.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 4.30

B0D7UC02     2.600 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1.26 3.28

B0DZA000     0.150 l   Desencof rant                                                    2.27 0.34

BFG1U310     1.020 m   Tub f orm.armat Ø=100 cm, classe III, ASTM C-76M, amb junta
elàst

165.88 169.20

C150GU10     1.200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54.58 13.10

C1700006     1.480 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.58

CZ12U00A     0.740 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 2.56

TOTAL PARTIDA.......................... 387.89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS.

GD78U150     m   Canalització amb tub de formigó ar mat Ø= 150 cm                 
Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió, segons plànols

GD78U150     

A0112000     1.430 h   Cap colla                                                       23.29 6.66

A0121000     5.730 h   Of icial 1a                                                      21.99 25.20

A013U001     3.000 h   Ajudant                                                         19.53 11.72

A0140000     3.000 h   Manobre                                                         18.39 11.03

A0150000     3.480 h   Manobre especialista                                            19.03 13.24

B060U110     1.850 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 126.26

B0A3UC10     0.350 kg  Clau acer                                                       1.21 0.42

B0D21030     10.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 4.30

B0D7UC02     2.600 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1.26 3.28

B0DZA000     0.150 l   Desencof rant                                                    2.27 0.34

BFG1U315     1.020 m   Tub f orm.armat Ø=150 cm, classe III, ASTM C-76M, amb junta
elàst

212.37 216.62

C150GU10     1.200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54.58 13.10

C1700006     1.480 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.58

CZ12U00A     0.740 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 2.56

TOTAL PARTIDA.......................... 435.31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

GD7FU030     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 50cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 50 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU030     

A0112000     0.370 h   Cap colla                                                       23.29 0.64

A0121000     1.480 h   Of icial 1a                                                      21.99 2.41

A0150000     2.960 h   Manobre especialista                                            19.03 4.17

B060U110     1.106 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 75.48

B071UC01     0.004 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.36

BD7FU050     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 50 cm                                  13.18 13.84

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 3.09

C1700006     0.960 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.14

CZ12U00A     0.480 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.61

TOTAL PARTIDA.......................... 100.74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.

GD7FU040     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 60cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 60 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU040     

A0112000     0.370 h   Cap colla                                                       23.29 0.72

A0121000     1.500 h   Of icial 1a                                                      21.99 2.75

A0150000     3.000 h   Manobre especialista                                            19.03 4.76

B060U110     1.340 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 91.46

B071UC01     0.005 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.45

BD75U060     1.050 m   Tub polietilé Ø= 60 cm                                          19.10 20.06

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 3.48

C1700006     1.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.16

CZ12U00A     0.500 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.72

TOTAL PARTIDA.......................... 124.56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GD7FU050     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 80cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 80 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU050     

A0112000     0.380 h   Cap colla                                                       23.29 0.89

A0121000     1.550 h   Of icial 1a                                                      21.99 3.41

A0150000     3.100 h   Manobre especialista                                            19.03 5.90

B060U110     1.756 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 119.85

B071UC01     0.006 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.54

BD75U080     1.050 m   Tub polietilé Ø= 80 cm                                          29.35 30.82

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 4.17

C1700006     1.100 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.21

CZ12U00A     0.550 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.95

TOTAL PARTIDA.......................... 166.74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.

GD5JU010     u   Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20
Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i basti-
ment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, se-
gons plànols

GD5JU010     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 5.82

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 54.98

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 23.79

B060U310     1.050 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      72.84 76.48

B071UC01     0.020 m3  Morter M-80                                                     89.99 1.80

B0A3UC10     0.350 kg  Clau acer                                                       1.21 0.42

B0D21030     4.400 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 1.89

B0D7UC02     2.200 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1.26 2.77

BD5ZUC01     1.000 u   Marc i reixa de 70x30 cm de f osa dúctil, per a 25 t de càrrega  68.87 68.87

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 13.03

C1700006     2.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 4.88

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 21.60

TOTAL PARTIDA.......................... 276.33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS.

GDD1U010     u   Pou de registre de Ø= 80 cm i 1,60  m d'alçària, inclòs solera de
Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, basti-
ment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 5.82

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 43.98

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 38.06

B060U110     0.750 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 51.19

B071UC01     0.035 m3  Morter M-80                                                     89.99 3.15

BDD1U002     1.000 u   Base pref abr. de pou registre de Ø= 80 cm i 100 cm d'alçaria    43.70 43.70

BDD1U022     1.000 u   Con pref abricat de reducció de Ø=80 a Ø=60 cm i 60 cm
d'alçària 

30.10 30.10

BDDZU002     1.000 u   Bastiment 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø, f osa dúctil, c. rupt.
40

113.39 113.39

BDDZU010     4.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 23.88

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 10.43

C1700006     1.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 1.95

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 17.28

TOTAL PARTIDA.......................... 382.93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GDD1U012     u   Pou de registre de Ø= 100 cm i 1,8 0 m d'alçària, inclòs solera d
Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, basti-
ment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 7.76

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 58.64

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 50.75

B060U110     1.160 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 79.17

B071UC01     0.050 m3  Morter M-80                                                     89.99 4.50

BDD1U004     1.000 u   Base pref abr. de pou registre de Ø= 100 cm i 100 cm d'alçaria   74.42 74.42

BDD1U024     1.000 u   Con pref abricat de reducció de Ø=100 a Ø=60 cm i 80 cm
d'alçària

76.74 76.74

BDDZU002     1.000 u   Bastiment 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø, f osa dúctil, c. rupt.
40

113.39 113.39

BDDZU010     4.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 23.88

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 13.90

C1700006     1.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 2.60

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 23.04

TOTAL PARTIDA.......................... 528.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

GDD1U016     u   Pou de registre de Ø= 150 cm i 2,0 0 m d'alçària, inclòs solera d
Pou de registre de 150 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, basti-
ment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U016     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 11.65

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 87.96

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 76.12

B060U110     2.400 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 163.80

B071UC01     0.100 m3  Morter M-80                                                     89.99 9.00

BDD1U008     1.000 u   Base de f ormigó armat de pou registre de Ø= 150 cm i 120 cm
d'al

308.82 308.82

BDD1U028     1.000 u   Con de f ormigó armat de reducció de Ø=150 a Ø=70 cm i 80 cm
d'al

168.45 168.45

BDDZU002     1.000 u   Bastiment 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø, f osa dúctil, c. rupt.
40

113.39 113.39

BDDZU010     5.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 29.85

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 20.86

C1700006     1.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 3.90

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 34.56

TOTAL PARTIDA.......................... 1,028.36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

GDD1U110     m   Suplement per major alçària de 1,6 0 m de pou registre Ø= 80 cm, 
Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons

GDD1U110     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 2.91

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 21.99

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 19.03

B071UC01     0.006 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.54

BDD1U012     2.000 u   Anell pref abricat de Ø= 80 cm i 50 cm d'alçària                 16.03 32.06

BDDZU010     3.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 17.91

C1503U10     0.750 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 15.64

TOTAL PARTIDA.......................... 110.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GDD1U112     m   Suplement per major alçària de 1,8 0 m de pou registre Ø= 100 cm,
Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons

GDD1U112     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 3.64

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 27.49

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 23.79

B071UC01     0.100 m3  Morter M-80                                                     89.99 9.00

BDD1U014     2.000 u   Anell pref abricat de Ø= 100 cm i 50 cm d'alçària                34.12 68.24

BDDZU010     3.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 17.91

C1503U10     0.750 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 19.55

TOTAL PARTIDA.......................... 169.62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS.

GDD1U116     m   Suplement per major alçària de 2,0 0 m de pou registre Ø= 150 cm,
Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 150
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons

GDD1U116     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 5.29

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 39.98

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 34.60

B071UC01     0.140 m3  Morter M-80                                                     89.99 12.60

BDD1U018     1.750 u   Anell de f ormigó armat de Ø= 150 cm i 60 cm d'alçària           129.92 227.36

BDDZU010     3.000 u   Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                    5.97 17.91

C1503U10     0.750 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 28.44

TOTAL PARTIDA.......................... 366.18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CENTIMS.

G450U040     m3  Formigó HM-20 per a fonaments i en cepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col· locació,
vibrat i curat

G450U040     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.93

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.76

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 1.56

A0140000     2.000 h   Manobre                                                         18.39 1.47

B060U310     1.050 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      72.84 76.48

C1700006     2.400 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.19

C1701U10     0.600 h   Camió amb bomba de f ormigonar                                   101.07 2.43

CZ12U00A     1.200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.83

TOTAL PARTIDA.......................... 85.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i en cepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col· locació,
vibrat i curat

G450U050     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.93

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.76

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 1.56

A0140000     2.000 h   Manobre                                                         18.39 1.47

B060U440     1.050 m3  Formigó HA-25, c.f luida i granulat 20 mm                        79.64 83.62

C1700006     2.400 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.19

C1701U10     0.600 h   Camió amb bomba de f ormigonar                                   101.07 2.43

CZ12U00A     1.200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.83

TOTAL PARTIDA.......................... 92.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G4B0U020     kg  Acer B 500 S barres corrugades lím it elàstic >=500 N/mm2, col·lo
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat

G4B0U020     

A0112000     0.243 h   Cap colla                                                       23.29 0.01

A0121000     2.673 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.15

A013U001     2.673 h   Ajudant                                                         19.53 0.13

B0A142U0     0.010 kg  Filf erro recuit,d=1,6 mm                                        1.13 0.01

B0B2U002     1.050 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                        0.62 0.65

C1503U10     0.189 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.02

C200U002     0.675 h   Màquina per a doblegar rodó d'acer                              2.22 0.00

C200U003     0.675 h   Cisalla elèctrica                                               2.39 0.00

TOTAL PARTIDA.......................... 0.97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS.

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en para ment no vist                  
Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 2.59

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 9.77

A013U001     3.000 h   Ajudant                                                         19.53 6.51

A0140000     3.000 h   Manobre                                                         18.39 6.13

B0D21030     3.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 1.29

B0D629AU     0.030 cu  Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                              20.64 0.62

B0D7UC02     1.000 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1.26 1.26

B0DZA000     0.075 l   Desencof rant                                                    2.27 0.17

B0DZU005     0.400 u   Materials auxiliars per a encof rar                              1.40 0.56

C150GU10     0.200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54.58 1.21

CZ11U001     1.000 h   Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6.85 0.76

TOTAL PARTIDA.......................... 30.87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

G781U010     m2  Impermeabilització paraments verti cals i horitzontals formigó, a
Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formi-
gó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.19

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.52

B055U024     1.800 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0.41 0.74

TOTAL PARTIDA.......................... 2.45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 04 SERVEIS AFECTATS                                                
SUBCAPÍTULO E01           SA1 CREUAMENT SEQUIA ULLD ECONA                   
G214U020     m3  Enderroc estruc., form. massa o ar mat, mitjans  mecànics o

manua
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa
o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadu-
res, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

G214U020     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 1.55

A0121000     0.250 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.83

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 12.69

C110U025     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 24.22

C110U040     1.000 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg 18.85 6.28

C131U001     0.050 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 1.11

C15019U0     0.100 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 1.71

C200SU00     0.250 h   Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic             3.75 0.31

TOTAL PARTIDA.......................... 49.70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA CENTIMS.

G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               
Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en para ment no vist                  
Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 2.59

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 9.77

A013U001     3.000 h   Ajudant                                                         19.53 6.51

A0140000     3.000 h   Manobre                                                         18.39 6.13

B0D21030     3.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 1.29

B0D629AU     0.030 cu  Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                              20.64 0.62

B0D7UC02     1.000 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1.26 1.26

B0DZA000     0.075 l   Desencof rant                                                    2.27 0.17

B0DZU005     0.400 u   Materials auxiliars per a encof rar                              1.40 0.56

C150GU10     0.200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54.58 1.21

CZ11U001     1.000 h   Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6.85 0.76

TOTAL PARTIDA.......................... 30.87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i en cepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col· locació,
vibrat i curat

G450U050     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.93

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.76

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 1.56

A0140000     2.000 h   Manobre                                                         18.39 1.47

B060U440     1.050 m3  Formigó HA-25, c.f luida i granulat 20 mm                        79.64 83.62

C1700006     2.400 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.19

C1701U10     0.600 h   Camió amb bomba de f ormigonar                                   101.07 2.43

CZ12U00A     1.200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.83

TOTAL PARTIDA.......................... 92.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E02           SA2. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB LA
CANONADA HDPE DN 90        
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

GFB1U209     m   Tub PEAD, PE-50A, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada        
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

GFB1U209     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.07

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.31

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 0.56

B0111000     0.008 m3  Aigua                                                           1.01 0.01

BFB1U209     1.030 m   Tub PEAD PE-50A, DN 90 mm, PN 10, termosoldat                  3.07 3.16

C1502U10     0.326 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

C1503U10     0.391 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.23

C200U101     0.326 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3.56 0.02

CZ1UU005     0.391 h   Màquina de conf ecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3.73 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 4.57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

SUBCAPÍTULO E03           SA3. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB LA
CANONADA HDPE DN 110       
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GFB1U211     m   Tub PEAD, PE-50A, DN 110 mm, PN 10  bar, unió termosoldada       
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

GFB1U211     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.07

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.32

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 0.56

B0111000     0.011 m3  Aigua                                                           1.01 0.01

BFB1U211     1.030 m   Tub PEAD PE-50A, DN 110 mm, PN 10, termosoldat                 4.55 4.69

C1502U10     0.326 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

C1503U10     0.385 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.23

C200U101     0.326 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3.56 0.02

CZ1UU005     0.411 h   Màquina de conf ecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3.73 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 6.11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb ONZE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO E04           SA4. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB PRISMA
DE TELECOMUNICACIONS   
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

STC610MC     m   Canalització man.6c pe 125 mm hsp fins 1,00m tm/a               
Canalització de 6 conductes de pe 125 mm, incloent l'excavació
manual en terreny compacte o en presència d'aigua i serveis
f ins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC610MC     

TOTAL PARTIDA.......................... 104.84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E05           SA5. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E06           SA6. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E07           SA7. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB LA
CANONADA HDPE DN 110       
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GFB1U211     m   Tub PEAD, PE-50A, DN 110 mm, PN 10  bar, unió termosoldada       
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

GFB1U211     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.07

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.32

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 0.56

B0111000     0.011 m3  Aigua                                                           1.01 0.01

BFB1U211     1.030 m   Tub PEAD PE-50A, DN 110 mm, PN 10, termosoldat                 4.55 4.69

C1502U10     0.326 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

C1503U10     0.385 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.23

C200U101     0.326 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3.56 0.02

CZ1UU005     0.411 h   Màquina de conf ecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3.73 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 6.11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb ONZE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO E08           SA8. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB LA
CANONADA HDPE DN 110       
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GFB1U211     m   Tub PEAD, PE-50A, DN 110 mm, PN 10  bar, unió termosoldada       
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 110 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

GFB1U211     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.07

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.32

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 0.56

B0111000     0.011 m3  Aigua                                                           1.01 0.01

BFB1U211     1.030 m   Tub PEAD PE-50A, DN 110 mm, PN 10, termosoldat                 4.55 4.69

C1502U10     0.326 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

C1503U10     0.385 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.23

C200U101     0.326 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3.56 0.02

CZ1UU005     0.411 h   Màquina de conf ecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3.73 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 6.11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb ONZE CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E09           SA9. CREUAMENT DEL COL•LE CTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO E10           SA10. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E11           SA11. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E12           SA12. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E13           SA13. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS    
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO E14           SA14. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS    
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E15           SA15. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS    
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

Pàgina 30



ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E16           SA16. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB LA
CANONADA HDPE DN 90       
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GFB1U209     m   Tub PEAD, PE-50A, DN 90 mm, PN 10 bar, unió termosoldada        
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat

GFB1U209     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.07

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.31

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 0.56

B0111000     0.008 m3  Aigua                                                           1.01 0.01

BFB1U209     1.030 m   Tub PEAD PE-50A, DN 90 mm, PN 10, termosoldat                  3.07 3.16

C1502U10     0.326 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

C1503U10     0.391 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.23

C200U101     0.326 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3.56 0.02

CZ1UU005     0.391 h   Màquina de conf ecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3.73 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 4.57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G219U030     m2  Demolició voreres amb base form. o  pav. form., gruix 20 cm cota 
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formi-
gó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

G219U030     

A0112000     0.200 h   Cap colla                                                       23.29 0.29

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.19

C110U015     1.000 h   Retroexcav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56.43 3.53

C131U001     0.100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66.65 0.42

C15018U1     0.200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41.01 0.51

TOTAL PARTIDA.......................... 5.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

REP          ud  Reposició de vorera d'on s'han fet  les connexions               

REP          

TOTAL PARTIDA.......................... 100.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO E17           SA17. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.
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GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

SUBCAPÍTULO E18           SA18. CREUAMENT DEL COL•L ECTOR AMB
COL•LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
G222U104     m3  Exc. rases, pous  40% amb martell                               

Excavació de terreny no classif icat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.40

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.66

C110U025     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 1.25

C131U028     1.000 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 2.02

C15019U0     3.000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 5.31

TOTAL PARTIDA.......................... 9.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonamen ts, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb mate-
rial procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre per-
f il teòric

G228U010     

A0112000     0.250 h   Cap colla                                                       23.29 0.28

A0150000     1.200 h   Manobre especialista                                            19.03 1.09

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B03DU005     1.200 m3  Classif . i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0.39 0.47

C131U028     0.500 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 1.39

C133U070     1.000 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.61

C1502U10     0.100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40.01 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 4.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CENTIMS.

G222U200     m3  Excavació per a localització de se rveis, en terreny             
Excavació per a localització de serveis, en terreny no classifi-
cat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

G222U200     

A0140000     2.700 h   Manobre                                                         18.39 49.65

TOTAL PARTIDA.......................... 49.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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CONN         ud  Connexió de les diferents canonade s en origen                   

CONN         

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

GD7FU020     m   Canalització amb tub de polietilé Ø= 40cm                       
Canalització amb tub de polietilé de 40 cm de diàmetre, inclòs ba-
se i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7FU020     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 0.45

A0121000     1.340 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.90

A0150000     2.680 h   Manobre especialista                                            19.03 3.29

B060U110     0.880 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 60.06

B071UC01     0.003 m3  Morter M-80                                                     89.99 0.27

BD7FU040     1.050 m   Tub f ormigó polietilé Ø= 40 cm                                  9.05 9.50

C1503U10     1.000 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.69

C1700006     0.680 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.09

CZ12U00A     0.340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.38

TOTAL PARTIDA.......................... 78.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.

FFFF         pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos                   
Partida alçada a justif icar per a imprevistos que puguin sorgir
durant l'execució d'aquesta partida d'obra.

FFFF         

TOTAL PARTIDA.......................... 3,250.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS.
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CAPÍTOL 05 URBANITZACIO CARRER BARRANQUET                                  
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artif icial, estesa, humectació i compactació, mesu-
rat sobre perfil teòric

G921U020     

A0112000     0.500 h   Cap colla                                                       23.29 0.08

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.14

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           1.01 0.05

B037200U     1.200 m3  Tot-u artif icial, inclòs transport a l'obra                     15.58 18.70

C133U002     1.000 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59.20 0.42

C133U030     1.000 h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61.84 0.44

C1502U20     0.500 h   Camió cisterna de 10000 l                                       45.99 0.16

TOTAL PARTIDA.......................... 19.99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.

G450U040     m3  Formigó HM-20 per a fonaments i en cepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col· locació,
vibrat i curat

G450U040     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.93

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.76

A013U001     2.000 h   Ajudant                                                         19.53 1.56

A0140000     2.000 h   Manobre                                                         18.39 1.47

B060U310     1.050 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      72.84 76.48

C1700006     2.400 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.19

C1701U10     0.600 h   Camió amb bomba de f ormigonar                                   101.07 2.43

CZ12U00A     1.200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 0.83

TOTAL PARTIDA.......................... 85.65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 , prefabricades de formigó    
Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col· locada

G9650002     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.63

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 2.38

A0140000     6.000 h   Manobre                                                         18.39 2.98

B060U110     0.042 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 2.87

B0718U00     0.014 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastif icants            88.90 1.24

B0D21030     2.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 0.86

B0DZA000     0.020 l   Desencof rant                                                    2.27 0.05

B0DZU005     0.100 u   Materials auxiliars per a encof rar                              1.40 0.14

B9651U02     1.050 m   Vorada de f ormigó de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2                   2.47 2.59

C131U020     0.250 h   Retroexcav adora de 50 hp                                        41.30 0.28

C15019U0     0.250 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 0.35

C1700006     1.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 0.05

CZ11U001     1.000 h   Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6.85 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 14.61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.
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G975U020     m   Rigola pref. formigó de 30 cm i 7 cm de gruix                   
Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i to-
tes les feines adients, totalment col·locada

G975U020     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.42

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.60

A0140000     6.000 h   Manobre                                                         18.39 2.01

B051U012     0.001 t   Ciment pòrtland CEM I 32,5 N                                    80.56 0.08

B060U110     0.080 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 5.46

B0718U00     0.007 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastif icants            88.90 0.62

B0D21030     1.000 m   Tauló f usta pi p/10 usos                                        0.43 0.43

B0DZA000     0.010 l   Desencof rant                                                    2.27 0.02

B0DZU005     0.050 u   Materials auxiliars per a encof rar                              1.40 0.07

B975U002     1.050 m   Rigola pref . Formigó de 30 cm i 7 cm de gruix                   4.55 4.78

C131U020     0.400 h   Retroexcav adora de 50 hp                                        41.30 0.30

C15019U0     0.400 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 0.37

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 16.35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS.

G981U006     m   Gual per a vianants, model 120/122 , de pedra granítica amb cares
Gual per a vianants i vehicles, model 120/122, de pedra granítica
amb cares vistes f lamejades, sense incloure peces dels ex-
trems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de re-
sistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

G981U006     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 4.52

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 17.08

A0140000     6.000 h   Manobre                                                         18.39 21.43

B060U110     0.229 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 15.63

B0718U00     0.036 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastif icants            88.90 3.20

B981U006     1.000 m   Pedra granítica per a guals, de 120x40 cm, amb cares v istes
f lam

84.51 84.51

C131U020     0.350 h   Retroexcav adora de 50 hp                                        41.30 2.81

C15018U0     0.350 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               39.24 2.67

TOTAL PARTIDA.......................... 151.85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x2 0x4 cm                        
Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

G9E1U020     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 1.01

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 3.82

A0140000     7.000 h   Manobre                                                         18.39 5.60

B051U012     0.002 t   Ciment pòrtland CEM I 32,5 N                                    80.56 0.16

B060U110     0.100 m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68.25 6.83

B0718U00     0.030 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastif icants            88.90 2.67

B9E1U002     1.050 m2  Rajola hidràulica de morter de 20x20x4 cm                       5.47 5.74

C131U020     0.500 h   Retroexcav adora de 50 hp                                        41.30 0.90

C133U070     0.500 h   Picó v ibrant dúplex de 1300 kg                                  12.86 0.28

C1503U10     0.500 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.91

TOTAL PARTIDA.......................... 27.92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS.
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G9H1U122     t   Mescla bituminosa en calent AC22 b ase B60/70 S,inclòs filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U122     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.19

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.36

A0150000     4.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.62

B9H1U020     1.000 t   Mescla bituminosa en calent AC22S p/base-intermitja,inclòs f ille 24.67 24.67

C1501U01     7.000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77.52 4.45

C1709B0U     1.000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57.93 0.47

C170U035     1.000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66.18 0.54

C170U051     1.000 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70.02 0.57

TOTAL PARTIDA.......................... 31.87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 b in B60/70 S,inclòs filler,sens
Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs f iller, es-
tesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.19

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.36

A0150000     4.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.62

B9H1U020     1.000 t   Mescla bituminosa en calent AC22S p/base-intermitja,inclòs f ille 24.67 24.67

C1501U01     7.000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77.52 4.45

C1709B0U     1.000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57.93 0.47

C170U035     1.000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66.18 0.54

C170U051     1.000 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70.02 0.57

TOTAL PARTIDA.......................... 31.87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.

G9H3U475     m2  Mescla bituminosa BBTM 11A BM-3c, 75 kg/m2                      
Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, este-
sa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 75
kg/m3

G9H3U475     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.02

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     4.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.06

B9H3U002     0.075 t   Mescla bituminosa calent BBTM 11A, inclòs f iller, sense incloure 28.84 2.16

C1501U01     7.000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77.52 0.40

C1709B0U     1.000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57.93 0.04

C170U035     1.000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66.18 0.05

C170U051     1.000 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70.02 0.05

TOTAL PARTIDA.......................... 2.81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010     

B055U001     1.000 t   Betum asf àltic tipus B-60/70                                    378.74 378.74

TOTAL PARTIDA.......................... 378.74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.
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G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiòni ca, tipus ECI                 
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.04

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.03

B055U024     1.200 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0.41 0.49

C1702DU0     1.000 h   Bituminadora automotriu per a reg asf àltic                      30.70 0.05

TOTAL PARTIDA.......................... 0.61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiò nica, tipus ECR-1             
Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.03

B055U020     0.600 kg  Emulsió bitum. catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1           0.31 0.19

C1702DU0     1.000 h   Bituminadora automotriu per a reg asf àltic                      30.70 0.04

C170E00U     1.000 h   Escombradora autopropulsada                                     41.10 0.06

TOTAL PARTIDA.......................... 0.35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS.

G9J1U030     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiò nica, tipus ECR-2-m per a micr
Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a mi-
croaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.03

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.03

B055U030     0.500 kg  Emulsió bitum. catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m         0.51 0.26

C1702DU0     1.000 h   Bituminadora automotriu per a reg asf àltic                      30.70 0.04

C170E00U     1.000 h   Escombradora autopropulsada                                     41.10 0.06

TOTAL PARTIDA.......................... 0.42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.

COLEZ0002    ud  Banc amb respatller de 3.00m de lo ngitud                        
Banc amb respatller de 3.00m de longitudCOLEZ0002    

UCOLE001     1.000 ud  Estructura                                                      110.00 110.00

UCOLE003     1.000 ud  Seient                                                          2,200.00 2,200.00

TOTAL PARTIDA.......................... 2,310.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS DEU EUROS.

FQ10U400     ml  Xapa acer corten en jardineres i e ncintats                      
Formació i col.locació de jardineres i encintats amb curvatures
d'acer corten de 3.0mm de gruix, i 100mm d'alçada protegit amb
barnis tipus oxino pantol. inclos potes d'ancoratge a la base del
paviment. p.p. de bisell i soldadures i rigiditzadors en protec-
cions i jardineres.

FQ10U400     

A012F000     0.033 h   Of icial 1a many à                                                22.34 0.83

A013F000     0.021 h   Ajudant many à                                                   19.60 0.47

B44ZU0Z1     2.000 kg  Acer  S-235 J2W  d'aleació autopatinant per a estructures i ref o 1.50 3.00

C200PU00     0.009 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                            3.19 0.03

CZ11U000     0.009 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5.38 0.05

TOTAL PARTIDA.......................... 4.38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GZLUM003     u   Columna Pot-top d'acer de 6 metres  d'alçada. Inclou lluminària K
Columna Pot-top d'acer de 6 metres d'alçada. Inclou lluminària
KIO R1889 SAP 150 W, elements d'ancoratge, transport i col· lo-
cació a l'obra

GZLUM003     

TOTAL PARTIDA.......................... 1,050.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CINQUANTA EUROS.

Pàgina 40



ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBCAPÍTULO 06.1          SENYALITZACIO HORITZONTAL                                  
GBA1U210     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pint ura acrílica, 2 capes         

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre pavi-
ments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U210     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.05

A0121000     3.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.13

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.08

B8ZBU100     0.140 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent             2.27 0.32

B8ZBUU01     0.060 kg  Microesf eres de v idre                                           0.91 0.05

C150U004     1.000 h   Furgoneta de 3500 kg                                            7.81 0.02

C1B02AU0     1.000 h   Màquina per a pintar marques v ials, autopropulsada              37.92 0.08

TOTAL PARTIDA.......................... 0.73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS.

GBA32001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes, ..., amb pintura acrílica, 2 c
Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, f letxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissol-
vent i ref lectant amb microesferes de vidre, incloent el premar-
catge

GBA32001     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 1.79

A0121000     3.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.07

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 2.93

B8ZBU100     1.400 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent             2.27 3.18

B8ZBUU01     0.600 kg  Microesf eres de v idre                                           0.91 0.55

C150U004     1.000 h   Furgoneta de 3500 kg                                            7.81 0.60

C1B02AU0     1.000 h   Màquina per a pintar marques v ials, autopropulsada              37.92 2.92

TOTAL PARTIDA.......................... 17.04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb QUATRE CENTIMS.

GBA1U240     m   Pintat faixa 30 cm d'amplada, pint ura acrílica, 2 capes         
Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre pavi-
ments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U240     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.06

A0121000     3.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 0.18

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 0.10

B8ZBU100     0.420 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent             2.27 0.95

B8ZBUU01     0.180 kg  Microesf eres de v idre                                           0.91 0.16

C150U004     1.000 h   Furgoneta de 3500 kg                                            7.81 0.02

C1B02AU0     1.000 h   Màquina per a pintar marques v ials, autopropulsada              37.92 0.10

TOTAL PARTIDA.......................... 1.57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO 06.2          SENYALITZACIO VERTICAL                                        
GBB1U110     u   Placa circular de 60 cm, nivell 2                               

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment ref lectant HI nivell 2, inclosos elements de f ixa-
ció al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U110     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.50

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 4.88

BBM1U110     1.000 u   Placa circular de d 60 cm, ref lectància niv ell 2                46.23 46.23

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.61

TOTAL PARTIDA.......................... 59.22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS.

GBB1U910     u   Muntatge de placa per a senyals tr ànsit, excep. plaques comple.,
Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identif icació de carreteres i
plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, con-
f irmació i ús específ ic en poblat. Inclosos elements de f ixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col· locada

GBB1U910     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.79

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 5.14

BBMZU401     2.000 u   Elements de f ixació per a suport de seny als de tra              3.53 7.06

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.74

TOTAL PARTIDA.......................... 20.73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS.

GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panel ls de senyal. vertical d'alumi
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plà-
nols, totalment acabada

GBBVU001     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 5.59

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 17.59

A0140000     1.000 h   Manobre                                                         18.39 14.71

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 15.22

B060U310     1.200 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      72.84 87.41

C110U025     0.100 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 5.81

C131U028     0.300 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 14.05

C15019U0     0.400 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 16.44

C1700006     2.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 3.12

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 13.82

TOTAL PARTIDA.......................... 193.76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al foname nt del pal Ø 114 mm de senyals
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col· locat, inclòs el
subministre (sense col· locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament

GBBVU105     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 6.28

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 5.58

BBMZU126     1.250 u   Pp placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats, per a f onam.
suport 

37.20 46.50

BBMZU622     1.000 u   Base d'acer per a subjecció de suport de Ø 114 mm al f onament
de

73.11 73.11

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.98

TOTAL PARTIDA.......................... 134.45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.

GBBVU205     m   Pal d'alumini de Ø 114 mm, design.  MD, per a suport de senyals d
Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons desig-
nació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col· locat

GBBVU205     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.29

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 1.15

BBMZU612     1.000 m   Pal d'alumini de Ø 114 mm, design. MD, per a suport de seny als
d

31.06 31.06

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 0.61

TOTAL PARTIDA.......................... 34.11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb ONZE CENTIMS.

SUBCAPÍTULO 06.3          SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  D'OBRA                    
GBB1U110     u   Placa circular de 60 cm, nivell 2                               

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment ref lectant HI nivell 2, inclosos elements de f ixa-
ció al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U110     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.50

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 4.88

BBM1U110     1.000 u   Placa circular de d 60 cm, ref lectància niv ell 2                46.23 46.23

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.61

TOTAL PARTIDA.......................... 59.22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS.

GBB1U910     u   Muntatge de placa per a senyals tr ànsit, excep. plaques comple.,
Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identif icació de carreteres i
plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, con-
f irmació i ús específ ic en poblat. Inclosos elements de f ixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col· locada

GBB1U910     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.79

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 5.14

BBMZU401     2.000 u   Elements de f ixació per a suport de seny als de tra              3.53 7.06

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.74

TOTAL PARTIDA.......................... 20.73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panel ls de senyal. vertical d'alumi
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plà-
nols, totalment acabada

GBBVU001     

A0112000     0.300 h   Cap colla                                                       23.29 5.59

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 17.59

A0140000     1.000 h   Manobre                                                         18.39 14.71

A0150000     1.000 h   Manobre especialista                                            19.03 15.22

B060U310     1.200 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      72.84 87.41

C110U025     0.100 h   Retroexcav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72.67 5.81

C131U028     0.300 h   Retroexcav adora de 95 hp                                        58.54 14.05

C15019U0     0.400 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51.37 16.44

C1700006     2.000 h   Vibrador intern de f ormigó                                      1.95 3.12

CZ12U00A     1.000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17.28 13.82

TOTAL PARTIDA.......................... 193.76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.

GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al foname nt del pal Ø 114 mm de senyals
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col· locat, inclòs el
subministre (sense col· locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament

GBBVU105     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 6.28

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 5.58

BBMZU126     1.250 u   Pp placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats, per a f onam.
suport 

37.20 46.50

BBMZU622     1.000 u   Base d'acer per a subjecció de suport de Ø 114 mm al f onament
de

73.11 73.11

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.98

TOTAL PARTIDA.......................... 134.45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS.

GBC1U130     u   Panell direccional de   80x40 cm, HI nivell 2, sense suports    
Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col· locat segons plànols

GBC1U130     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.50

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 4.88

BBC1U130     1.000 u   Panell direccional de 80x40 cm amb rev est. ref lec. HI niv ell 2  57.11 57.11

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.61

TOTAL PARTIDA.......................... 70.10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb DEU CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

GB2A1003     m   Barr. seg. metàl· simple, amb sepa radors, tipus BMSNA4/C        
Barrera de seguretat metàl· lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció do-
ble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perf il C-120 cada 4 m, elements de f ixació, material auxiliar i cap-
tafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

GB2A1003     

A0112000     1.000 h   Cap colla                                                       23.29 0.93

A0121000     2.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 1.76

A0150000     2.000 h   Manobre especialista                                            19.03 1.52

BBM21003     1.000 m   Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galv                  9.00 9.00

TOTAL PARTIDA.......................... 13.21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

GBB1U132     u   Placa acer.galv.60x60 cm, nivell 2      (S-1/S-29) (S-50/S-63)   
Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb re-
vestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de f ixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U132     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.50

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 4.88

BBM1U132     1.000 u   Placa acer.galv .de 60x60 cm, ref lectància niv ell 2              60.12 60.12

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.61

TOTAL PARTIDA.......................... 73.11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CENTIMS.

GBB1U100     u   Placa triangular de 70 cm, nivell 2                             
Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment ref lectant HI nivell 2, inclosos elements de f ixa-
ció al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U100     

A0121000     1.000 h   Of icial 1a                                                      21.99 5.50

A013U001     1.000 h   Ajudant                                                         19.53 4.88

BBM1U100     1.000 u   Placa triangular de 70 cm, ref lectància niv ell 2                38.14 38.14

C1503U10     0.250 h   Camió grua de 5 t                                               41.71 2.61

TOTAL PARTIDA.......................... 51.13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb TRETZE CENTIMS.

PALAUX           Pal d'alumini per a senyalització provisional d'obra            

PALAUX       

TOTAL PARTIDA.......................... 15.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
GEST             Gestió de residus                                               

Gestió de residus, tal com marca l'annex 7 del projecte executiuGEST         

TOTAL PARTIDA.......................... 48,954.83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-TRES CENTIMS.
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ANNEX 11 - PROJECTE EXECUTIU D'UN COL·LECTOR D'AIGÜ ES
PLUVIALS A LA ZONA DEL BARRANQUET AL MUNICIPI DE LA
SÉNIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT                                               
DFDFD        ut  Seguretat i salut                                               

DFDFD        

TOTAL PARTIDA.......................... 22,084.96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL VUITANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS.
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