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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Antecedents 
 

El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta al Pla parcial nº5 de la 

Zona Nord de la Ronda Sant Pere de Santpedor, al terme municipal de Santpedor. 

 

Els antecedents d'aquestes obres i d'aquest projecte arranquen de la tramitació 

del Projecte de Reparcel·lació  del Sector, tot desenvolupant les previsions 

establertes en el Pla General d’Ordenació . 

 

Un cop aprovada definitivament la reparcel·lació de la U.A., el present projecte 

d'Urbanització es redacta per tal de poder donar condició de solar les parcel·les 

que hi formen part, desenvolupat d'acord amb els paràmetres del P.G.O. de 

Santpedor. 

 

La vila de Santpedor, immediatament al nord de Manresa i en el sector més pla del 

Bages, dedica la major part del seu terme als conreus però també disposa d'àrees 

industrials en ple desenvolupament. Avui Santpedor és una de les poblacions del 

Bages amb major creixement urbanístic i manté una activa vida cultural i esportiva. 

 

1.2 Estat actual del terreny, situació i superfície de l'àmbit del projecte 
 

L’àmbit corresponent al present projecte d’urbanització limita, al sud, pels 

carrers Mestre Lladó, i Núria, al nord, per la Ronda Sant Pere, a l’est, per el carrer 

de Manel Montoliu i el carrer Josep Bailina i a l’oest, per el carrer Núria i el carrer 

Pedraforca. Per tal de completar la urbanització, s’amplia l’àmbit incloent-hi la 

totalitat del tram del carrer de Pedraforca, del carrer Joan XXIII i del Carrer de 

Manel Montoliu. 
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L’extensió total del sòl a urbanitzar és de 14.617,06 m2 de superfície, amb un 

perímetre de 591,33 m. 

 

Actualment els terrenys inclosos dins de l’àmbit de l’actuació són de conreu, 

actualment sembrades de blat i erm, amb les vores de contacte amb el sòl urbà, 

com espais indeterminats que són utilitzats pels veïns com a pas de comunicació, 

aparcament, magatzem, etc. 
 

1.3 Característiques urbanístiques 
 

Es tracta d'un sòl classificat com a urbanitzable programat d’ús residencial. 

 

Les característiques urbanístiques específiques per aquest sector són les 

següents: 

 superfície total 1,46 Ha. 

 s’admetrà l’ús residencial. 

 

El Projecte d’urbanització recull una superfície de sòl privat de 4.865,15 m2 

(repartits entre  plurifamiliar grau IA i IB (B+2) i (B+4)), i de sòl públic de 9.751,91 

m2 (repartits entre viari, aparcament i zones verdes). 

 

1.4 Objecte del projecte 
 

Les obres que es detallen, grafiquen i quantifiquen en el present projecte, 

tenen per objecte dotar a l'àmbit d'aplicació assenyalat, dels serveis 

d'infrastructura precisos i necessaris perquè les parcel·les edificables compreses 

en ell, aconsegueixin la consideració de solar, i per tant puguin ser concedides 

llicències per a la seva edificació. 

 

Es tracta de dotar als carrers de tots els serveis que la vigent Lei del Sòl (i els seus 

Reglaments) preveu en els articles 78 i 82 per la subsegüent qualificació de 
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"solars" dels terrenys corresponents:  Accés rodat i pavimentat, encintat de 

voreres, xarxa de clavegueram, desguàs pluvial, xarxa d'aigua potable, 

subministrament elèctric i enllumenat públic (art. 70 del Reglament de 

Planejament). 

 

Aquestes obres són: 

 demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a 

les noves determinacions 

 explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com 

totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, arbrat de carrers, 

etc. 

 xarxa de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat de 

mitja i baixa tensió; enllumenat públic; i xarxa de telefonia 

 

1.5 Descripció i justificació de la solució adoptada 
 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així 

com la seva justificació, queda definida als apartats següents: 

 

1.5.1 Enderrocs i serveis afectats 
El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles 

preexistències que no es puguin adequar als nous usos del sector, amés d’aquells 

necessaris per tal de realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la 

nova, i per la interconnexió dels serveis del polígon amb els preexistents 

 

1.5.2 Moviment de terres i topografia 
Prèvia la corresponent excavació a cel obert i desmunt de les terres per la 

formació de les explanades, es replantejarà la rasant del projecte 48 cm. per sota 

de la cota definitiva, en tots els carrers excepte en la part central de la ronda que 

serà de 30cm. 
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Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran 

compensar terres a judici de la direcció d’obres, a la vista dels resultats dels 

assaigs efectuats. 

 

Es preveu una explanació d’un sobreample d’un metre a cada banda de vial, que 

en el cas de desmunt quedarà com a cuneta. 

 

Les coordenades són UTM. 

 

El moviment de terres s’ha realitzat a partir del programa MDT, el sistema que s’ha 

utilitzat és el sistema de càlcul de volum per diferència de malles, el resultat que 

obtenim és el següent: 

 Volums (m3)
Volum en Desmunt 25269.956
Volum en Terraplè 5.634
Diferència 25264.322
 
El nostre terreny és clarament de desmunt, hi ha una gran diferència respecte el 

terraplè. 

 
1.5.3 Xarxa viària, afermat i pavimentació 
A continuació es procedirà a la excavació de rases i pous previstos per a la 

col·locació dels col·lectors d’aigües residuals així com els corresponents passos 

de serveis en encreuaments de carrers.   Col·locats els tubs, escomeses 

d'embornals, pous de registres, etc., i efectuat el replè corresponent, s'anirà a la 

repassada de l'explanada (amb compactat al 95% del Proctor Modificat). Es tindrà 

especial cura en el sanejat de la zona ocupada actualment per la rasa de desguàs 

i les zones pròximes que estiguin contaminades a causa de filtracions de la 

mateixa. 

 

Seguidament s'executarà una sub-base de 20 cm. de TOT-U natural, compactat al 

95% del Proctor Modificat, en tots els carrers excepte els passatges que serà de 
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20 cm, i sobre la qual es col·locaran bordons i rigoles. Al mateix temps 

s’executaran les xarxes de serveis. 

 

Efectuat el replè de les voreres, s'executarà la base de 20 cm. de Tot-U artificial 

compactat al 98% del Proctor Modificat .A continuació s'anirà a la disposició del 

paviment d'aglomerat asfàltic, 4cm. S-12 i 4cm. D-12, en calent amb una 

compactació del 98% del Assaig Marshall. Com s'indica més endavant, resulta 

d'especial importància el prendre en consideració les temperatures de treball. 

 

Respecte a les voreres, sub-base de tot-U natural de 20 cm. compactat al 95% del 

Proctor Modificat,  base de formigó H-150 de 10 cm. i paviment de panot de 4cm 

de gruix col·locat a truc de maceta. Junts de dilatació corresponents cada 6m.  

 

La col·locació de reixes d’embornals, arbres i mobiliari urbà completen les 

determinacions i especificacions objecte del present projecte. 

 

Pel que fa al termini d'execució de les obres, es defineix un termini d'execució que 

estarà relacionat amb les fases. 

 

La xarxa viària té com a eixos estructurals els vials que determina el pla parcial 

d’aquesta zona determinada de Santpedor, adaptant-se la resta a les 

característiques del sector, tant pel que fa a la distribució de trànsit i accessibilitat 

a les parcel·les com a la prolongació dels vials cap altres sectors adjacents. 

 

L’amplada tipus dels vials és variable i depèn del caràcter principal o secundari 

dels diferents carrers. 

 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals 

per a paviments urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la 

reglamentació del Ministerio de Fomento i les característiques del terreny segons 

l’estudi geotècnic. 
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Sistema viari 
Ronda Sant Pere 
Té una amplada total de 6,5 m. que correspon a una calçada de 4,5 m., i dues 

voreres de 1,8 m. cadascuna. 

 
Carrer Manel Montoliu 
Té una amplada total de 8,8 m. que correspon a una calçada de 4,5 m., i dues 

voreres de 1 m. cadascuna. 

 
Carrer Josep Bailina 
Té una amplada total de 8 m. que correspon a una calçada de 6 m., i dues voreres 

de 1 m. cadascuna. 

 

Carrer Mestre Lladó 
Té una amplada total de 8 m. que correspon a una calçada de 6 m., i dues voreres 

de 1 m. cadascuna. 

 

Carrer Núria 
Té una amplada total de 12 m. que correspon a una calçada de 7 m., amb 

aparcaments en filera en una de les bandes de 2 m, i dues voreres de 1.5 m. 

cadascuna. 

 

Carrer Joan XXIII 
Té una amplada total de 12 m. que correspon a una calçada de 6 m., amb 

aparcaments en filera en una de les bandes de 2 m, i dues voreres de 2 m. 

cadascuna. 

 

Carrer Pedraforca 
Té una amplada total de 8 m. que correspon a una calçada de 6 m., i dues voreres 

de 1 m. cadascuna. 
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1.5.4 Xarxes de serveis 
 
Clavegueram 
La nova xarxa de desguàs  es dissenya i dimensiona de manera unitària. El traçat 

està previst fer-lo pel centre del vial. Han servit de base per el càlcul les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació. 

 

S'utilitzaran  tubs de formigó de diàmetre 40,50 i 60  cm,  pous de registre de 

diàmetre 1 m., embornals, segons els detalls descrits en els plànols. 

 

Es preveuen escomeses a línia de façana per a les parcel·les, les quals és 

senyalitzaran degudament, el diàmetre dels tubs serà de 30 cm.  

 

S'han previst pous de registre a distància de l'ordre de 40 a 50 m. 

 

Tots els embornals es connecten a la xarxa o pous de registre mitjançant tub de 

formigó de diàmetre 20 cm.  
 

Abastament d’aigua 
 

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents: 

 Acords amb la companyia de titularitat municipal. 

 La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel·les de caràcter 

residencial, els equipaments i zones verdes. 

 Preveure el dimensionat i pressió de la xarxa per possibilitar la seva 

ampliació per a l’abastament del sector. 

 Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un 

nombre important de parcel·les. 

 Assegurar una pressió mínima d’1 atmosfera de subministrament per a les 

boques d’incendis, tipus 100, amb un cabals de 16,7 l/seg. 
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Les conduccions es preveuen de Polietilè, de 10 atm. de pressió de treball, 

excepte les canonades principals que seran de fosa, essent els diàmetres 

previstos els assenyalats als plànols, d’acord amb les instruccions de la 

Companyia Subministradora (Aigües de Manresa). 

 

S'han instal·lat vàlvules de comporta manuals i s'han col·locat al principi i final de 

cada tram per tal d'aïllar-lo en cas d’avaria. 

 

El sistema de reg s’ha previst amb boques connectades directament a la xarxa, tot 

seguint  les instruccions de la Companyia Subministradora (Aigües de Manresa) i 

amb vist i plau de l’entitat Municipal.  

 

S’ha previst  una xarxa independent de reg de goteig per l’arbrat de la ronda, amb 

comptatge de consum d’aigua. 

 
Subministrament elèctric 
Les xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, han estat projectades segons el 

Reglament Elèctric de BT. 

 

Totes les parcel·les tindran subministrament elèctric en baixa tensió 

 

El projecte preveu la instal·lació d’un transformador  de 1000 kVA.  

 

Els materials que s'han d'utilitzar hauran de correspondre a marques i tipus 

utilitzats per F.E.C.S.A. 

 
Enllumenat públic 
Pel que fa a l'enllumenat públic s'empraran columnes de 8m en tots els carrers  

ancorats a la vorera sobre una base de formigó segons detall.  
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Els reflectors que s’empraran seran d'alumini puríssim i les lluminàries seran 

tancades amb difusor de vidre extradur.  

 

La distribució d'aquestes lluminàries al llarg de la via a il·luminar és la unilateral en 

els carrers de 12 metres i la bilateral aparellada en la Ronda, tal i com es pot veure 

en el corresponent plànol. 

 

L'enllumenat es projecta amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de 150 w. 

de potència nominal capaç de donar un flux lluminós de 15.000 lúmens C/u. Tant 

les reactàncies com els condensadors, capaços de fixar el cost de la instal·lació 

per sobre de 0.95, estaran tancades dintre d'un recinte adient en la lluminària o bé 

en el bàcul. Doble nivell d’il·luminació.  

 

A la Ronda s’empraran làmpades de 150 w de potència amb làmpades de 100 w 

incorporades a columna de 8m a l’alçada de 6,50m. 

 

Amb la distribució projectada s’obté, tal com es calcula més endavant una 

intensitat lluminosa mitja de 22,9 lux amb una interdistància màxima de 20 metres. 

 

Pel que respecta a la instal·lació elèctrica, aquesta es projecta enterrada i 

protegida a una fondària mínima de 60 cm. amb cable elèctric de coure electrolític 

aïllat a 1000 v. de tensió nominal, quan aquests cables hagin de travessar el carrer 

ho faran enterrats dintre de tub a una fondària mínima de 0.80 m. col·locant-hi al 

damunt una protecció de formigó. Tota la instal·lació es farà tal com està 

reglamentat a la MIBT-009 i altres instruccions que el puguin afectar. 

 

Els comptadors i quadre de maniobra estaran situats en el lloc on està assenyalat 

al plànol de planta i aniran col·locades dintre una caixa de plàstic de doble 

aïllament, i tot això, protegit dintre d'un armari metàl·lic, complint allò que al 

respecte exigeix la Companyia Subministradora. 
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Telefonia 
El projecte preveu l'execució de la xarxa telefònica, amb les canalitzacions 

indicades el plànol, l'arqueta de connexió a la xarxa existent tipus H, les de 

distribució tipus H amb pedestal, i les de connexions a parcel·les tipus M (una 

cada 2 parcel·les). 

 

Quan la canalització passi per fora de la vorera, s’haurà d'aprofundir fins que la 

cara superior del prisma es trobi a 60 cm. del nivell de paviment. 

 

Tots els tubs seran de P.V.C. rígid i es deixaran fils guia. 

Les cambres de registre i les arquetes seran homologades, prefabricades i de 

hipòtesis de sobrecarrega II. 

 
Gas 
La xarxa de gas ha estat projectada d’acord amb les directrius i l’assessorament 

de Gas Natural. 

 
1.5.5 Enjardinament i reg 
El projecte, seguint els criteris del pla parcial, considera la cessió d’espais 

per a equipaments i zones verdes. 

 

El projecte inclou en la seva redacció l’arbrat dels carrers, però no inclou el 

tractament de les zones verdes, que seran objecte d’un projecte independent. 

 
1.6 Normativa vigent aplicable al projecte 

 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les 

que figuren al Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes 

aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació: 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento de Poblaciones” (Ministerio de Fomento) 
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 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” 

 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la 

Comarca” (C.M. de Barcelona y otros municipios) 

 
1.7 Termini d’execució de les obres 

 

La durada de les obres serà de 8 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, 

els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes 

diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 
1.8 Seguretat i Salut 

 

El projecte incorpora a l’annex 2.11 l’estudi de seguretat i salut, necessari 

per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En 

aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han 

de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 
1.9 Pressupost general de l’obra 

 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 921.987,19 € 

el qual incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial 

dona un pressupost per a contracta de 1.097.164,76 € que amb el 16% d’IVA dóna 

un pressupost global per a contracta de 1.272.711,12 € (UN MILIÓ DOS-CENTS 
SETANTA DOS MIL SET-CENS ONZE euros amb DOTZE centims). Se li ha 

d’afegir el pressupost de l’estudi de seguretat, que el trobem a l’últim apartat.  

 
1.10 Documents que integren el Projecte 
 
• memòria 
• plànols 
• plec de prescripcions 
• pressupost 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.14-134 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.15-134 

2. ANNEXOS 
 

2.1 Annex d’adaptació al planejament 
 

2.1.1 Generalitats 
 

El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta al Pla Parcial de la zona 

nord-est de Santpedor, que desenvolupa un sector d’us residencial. 

 

2.1.2 Objectius i criteris de l’ordenació. 
L’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl 

residencial urbanitzat en condicions i a preu de cost, per tal d’afavorir la 

implantació d’edificacions de nova planta en el terme municipal de Santpedor. 

 

A continuació es fa esment dels criteris generals de l’actuació: 

1. Dur a terme una ordenació que s’adigui amb el casc urbà amb el que 

confronta, conformant tot un barri amb identitat pròpia. 

2. Obtenir sòl per a espais verds respectuós amb la topografia del sector i 

de fàcil accés, cedit gratuïtament a l’Ajuntament. 

3. Crear una xarxa viària que s’adeqüi a la realitat del territori, a les 

necessitats de la nova implantació i als vials del casc urbà confrontant. 

4. Minimitzar al màxim l’impacte ambiental que sempre significa la 

implantació d’un nou assentament residencial. 

5. Connectar amb la xarxa viària existent a fi i efecte de donar-li continuïtat. 
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2.2 Assaigs i control qualitatiu de l’obra 
 

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar durant la realització de les obres, tant 

en la recepció de materials com en el control de fabricació i posada en obra, serà 

definida per la Direcció Facultativa. 

 

L'import d’aquests assaigs, serà a càrrec del Contractista, fins a un límit de l'1,5 % 

de l'import del pressupost de l'obra, segons determina el Plec de Condicions. 

 

2.2.1 Sòls 
 

Es determinarà, per mitjà d'assaigs en laboratori de Proctor modificat i 

índexs d'Atteberg, la densitat i humitat òptima, així com, el grau d’inflament o 

plasticitat de les terres o materials a utilitzar en els terraplens. 

 

2.2.2 Pedreres 
 

Es disposaran assaigs previs dels materials a utilitzar de les pedreres: tot-u 

tipus S-2 per a base granular, i àrids. 

 

D'aquests materials es determinarà "a priori" : granulometria i equivalent d'arena, 

densitat i humitat òptimes, capacitat portant-te i desgast; inflament i adhesivitat als 

lligants asfàltics. 

 

2.2.3 Esplanada millorada 
 

Sobre l'esplanada millorada, tant la compresa en trams terraplenats com la 

corresponent a zones d'excavació, s'efectuaran assaigs "in situ" i en laboratori de : 

a) Proctor modificat 

b) Límit Attenberg 

c) C.B.R. i 
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d) Biga Benkelmann 

 

2.2.4 Ferms 
 

Estesa, anivellada i compactada la base granular, previ a l'inici del procés 

d'afirmat, es procedirà a efectuar els següents assaigs "in situ" i en laboratori : 

a) Comprovació del gruix de la base 

b) Proctor modificat 

c) Límit d'Atteberg 

d) Capacitat portant-te: C.B.R. 

e) Deflexions : biga Benkelmann 

f) Granulometria i equivalent d'arena, i 

g) Adhesivitat 

 

efectuat l'afirmat es procedirà a efectuar els següents assaigs : 

a) Determinació de gruixos de les càrregues asfàltiques. 

b) Determinació de la quantitat de betum asfàltic, i 

c) Determinació de deflexions, biga Benkelmann. 

 

2.2.5 Formigons 
 

Les provetes, a efectes assaigs a ruptura, correspondran a les 

recomanades en les Normes E.H.E. 

 

2.2.6 Assaigs de pressió interior de canonades d’abastament 
 

Es realitzarà a mesura que avanç el muntatge de la canonada per trams de 

longitud fixada per la Direcció Facultativa, recomanant-se que aquests trams 

tinguin una longitud aproximada als cinc-cents (500) metres, però en el tram elegit 

la diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més 

alta no excedirà del deu per cent (10 %) de la pressió de prova en rasa. 
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Abans de començar la prova han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots 

els accessoris de la canonada i la rasa ha d'estar parcialment farcida deixant les 

juntes descobertes. 

 

S'iniciarà omplint d'aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se 

plena la canonada almenys quaranta-vuit (48) hores. 

 

L'ompliment de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa, deixat 

oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran 

tancant després i successivament de baix dalt. En el punt més alt es col·locarà una 

aixeta de porga per a expulsió de l'aire i per a comprovar que tot l'interior del tram 

es troba comunicat en la forma deguda. Els punts extrems del tram a assajar es 

tancaran convenientment amb peces especials per a evitar lliscaments de la 

canonada o fugues d'aigua i que han de ser fàcilment desmuntables, per a poder 

continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas 

intermèdies es troben ben obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc. 

hauran d'estar ancorats i les seves fàbriques hauran de tenir la resistència deguda. 

 

La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o 

elements apropiats per a poder regular l'augment de pressió, es col·locarà en el 

punt més baix de la canonada a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. 

 

La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixin 

en el punt més baix del tram en prova un amb cinc (1,5) vegades la pressió 

màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de 

forma que l'increment de la mateixa no superi un (1) quilogram per centímetre 

quadrat i minut. 

 

Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts i es considerarà 

satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi 
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descens superior a l'arrel quadrada de P cinquens (√p/5) sent P, la pressió de 

prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del 

manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, reparant les juntes 

que perden aigua, canviant si és necessari algun tub, de forma que al final 

s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 

 

2.2.7 Assaig d'estanquitat de canonada d’abastament 
 

Després d'haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà 

de realitzar-se la d'estanquitat. 

 

La pressió de prova d'estanquitat serà la màxima estàtica que existia en el tram de 

la canonada objecte de la prova. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram 

de canonada en prova per mitjà d'un bolet tarat, de forma que es mantingui la 

pressió de prova d'estanquitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver 

expulsat l'aire. 

 

La duració de la prova d'estanquitat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest 

temps serà inferior al valor donat per la fórmula : 

V = Pèrdua total en prova, en litres. 

L =Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 

D =Diàmetre interior, en metres. 

K =Coeficient dependent del material, el valor del qual per a canonada de P.V.C, 

és de 0,350. 

 

El contractista, a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos 

qualssevol que siguin les pèrdues fixades si estes són sobrepassades, i qualsevol 

pèrdua d'aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a l'admissible. 
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A més de les dos proves preceptives descrites a realitzar es tindran en compte, 

totes les indicacions que emanen de la Direcció Facultativa, per al millor control 

qualitatiu de les obres. 

 

2.2.8 Assaig d'estanquitat de tubs de sanejament 
 

La pressió de prova, per estanquitat, amb canonada muntada, serà constant 

i igual a 0'5 Kg/cm2. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram 

de canonada en prova per mitjà d'un bolet tarat, de forma que es mantingui 

constant la pressió de prova d'estanquitat després d'haver omplert la canonada 

d'aigua i haver expulsat l'aire. 

 

La duració de la prova d'estanquitat serà de dos (2) hores i la pèrdua d'aquest 

temps serà inferior al valor donat per la fórmula : 

W = Ø int. x L. 

W = pèrdua total en litres 

Ø int. = diàmetre interior en metres 

L = longitud del tram en prova, en metres 

 

Hauran de repassar-se a costa del Contractista, totes les juntes i tubs defectuosos 

si són sobrepassades les pèrdues fixades i qualsevol pèrdua d'aigua apreciable 

encara quan la pèrdua total sigui inferior a la fixada com admissible. 

 

2.2.9 Assaig de les obres de fàbrica 
 

La impermeabilitat de les parets de les obres de fàbrica i accessoris tal com 

pous de registre, etc. es realitzaran obturant els tubs de connexió i sortida i omplint 

d'aigua l'element a assajar fins a cinc (5) centímetres per damunt del major nivell 
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possible a què varen a arribar les aigües. S'observarà si als quinze (15) minuts 

s'aprecia algun desnivell. 

 

Cas que aquest es produeixi es repassaran pertinentment les juntes i zones on 

s’observi el pas de l'aigua a través de l'obra de fàbrica. 

 

2.2.10 Control qualitatiu de l'electrificació 
 

Serà preceptiu realitzar les següents proves en les instal·lacions 

d'enllumenat : 

1r. - Prova d'encesa i apagada manual i automàtic, i 

2n. - Mesura amb fotòmetre del nivell lumínic. 

 

A més d’aquestes proves preceptives, es tindran en compte les observacions i 

indicacions que processi la Direcció Facultativa de l'obra, a fi d'obtenir la qualitat 

adequada a la mateixa. 

 

A mesura que avanç la instal·lació i muntatge de la línies i circuits s'efectuaran 

assaigs parcials de funcionament dels mateixos. 
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Apèndixs: 
 

Reportatge fotogràfic 
 

El següent reportatge fotogràfic té com a objecte que es pugui observar 

com es l’estat actual del terreny abans de començar les obres.  Com es pot 

observar és una zona sense gaires irregularitats del terreny, una zona amb una 

morfologia gens complexa, planera amb una certa pendent. 

 

Tot i així les imatges fotogràfiques solen ser un tant enganyoses, no se li farà un 

estudi tècnic, sol intenta ser una aproximació a la zona. 
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(1) Imatge presa des de el Carrer Núria, podem veure que la zona és bastant 
planera. 

 
(2) Des del final del Carrer Núria, a una cota més elevada. 
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(3) Fotografia de la Ronda Sant Pere, tindrem una secció similar a la nostra 
zona d’actuació. 
 

 
(4) Final del Carrer Núria, un extrem de la nostra zona. 
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(5) Vista direcció a la Ronda Sant Pere, veiem la pendent del terreny. 
 

 
(6) Com es pot veure en l’altre flanc del terreny encara no hi ha re construit al 

voltant. 
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(7) Camí d’accés provisional del Carrer Núria al Carrer Pedraforca. 

 

 
(8) Per últim una petita porció de superfície que trobem en el nostre terreny.
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2.3 Annex de residus 

 
2.3.1 Tipologia de residus generats 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir 

durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), 

que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un 

sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el 

format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya 

(CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri 

en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el 

cas de la seva classificació. 

 
2.3.2 Residus principals 

 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescles bituminoses 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 

• Maons 

• Altres: fusta, vidre i plàstic 
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Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 

següents grups: 

 
(17) Residus de la construcció i demolició 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01  Fusta 

17 02 02  Vidre 

17 02 03  Plàstic 

 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02  Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 
17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 
(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents 
dels 
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comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides 
selectivament 
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01  Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 

 
2.3.3 Altres residus 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites 

quantitats com són: 

• Paper, cartró 

• Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 

següents grups: 

 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i 
roba de protecció no especificats en cap altra categoria 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 
2.3.4 Residus generats durant les obres 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament 

específic. 

 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i 
pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments 
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02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i 
pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 
2.3.5 Volum de residus 

 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els 

amidamenst.  Els més importants, són: 

 Asfalt 

 Cablejat elèctric 

 Roca i Terres 

 Terra vegetal 

 Paviment 

 
Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor 

autoritzat, ja que molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les 

roques i terres obtinguts en l’excavació de desmunts i rases poden ser utilitzats en 

el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la 

Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser reutilitzades en la 

preparació del terreny anterior a la revegetació. 

 
2.3.6 Vies de gestió de residus 

 
2.3.6.1 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 a nivell autonòmic per la Llei 

6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 
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13 de juny, així com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 

21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 

de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen 

les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i 

gestors i a les operacions de gestió. 

 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 

161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la 

qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista 

europea de residus. 

 
2.3.6.2 Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 

desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció 

que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de 

poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 

gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts 

de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa 

aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 

manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 

disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 

superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir 

aquesta separació són les següents:  
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta 
dels 
residus 
Asfalt 

Formigó 

Terres, roca 

Material vegetal 

Cablejat 

Metalls 

Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots 

ells. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
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2.3.6.3 Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

• 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. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Disposició de residus inerts 
Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

 
T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 
Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 

 
V-14 Reciclatge de vidre 
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
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V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les 
normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es 
comprovarà mitjançant: 
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 

de residus al llarg del seu recorregut. 

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 

reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 

agrícola o en profit de l’ecologia.  

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 

 
2.3.6.4 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 autoritzat. 

 
D’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. 
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• 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. La Junta de Residus, desprès del 

corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la 

qual és 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 trasvàs 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 
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envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 

tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus 

durant la fase d’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 dels envasos o contenidors que 

contenen 

residus perillosos figurarà: 

 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics 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. 

 
2.3.7 Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador 

controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de 

residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de 

l’obra. 
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Residus inerts 
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Runes, terres i altres residus de la 
construcció
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2.4 Annex de traçat 
Alineacions i rasants 
Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, 
que regula l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras 
norma 3.1-IC del Ministerio de Fomento, 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les 
condicions 
d’estètica, i que són les següents: 
 

8
;

2
;

2

22 QvKdQvKT
vk

xy ===  

 
a les que: 
Kv = paràmetres de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
Traçat 
S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les 
alineacions en 
planta de tots els vials. 
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Llistats: 

Punts equidistants en planta (Ronda Sant Pere sentit est) 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403278.108 4627020.243 150.858445 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403285.083 4627013.077 150.858445 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403292.058 4627005.911 150.858445 0.000 0.000 0.566
Rec 20.566 403297.161 4627027.984 153.540262 0.000 0.000 9.434
Rec 30.000 403303.451 4627020.953 153.540262 0.000 0.000 10.000
Rec 40.000 403310.118 4627013.500 153.540262 0.000 0.000 6.404
Rec 46.404 403321.487 4627036.694 153.216533 0.000 0.000 3.596
Rec 50.000 403323.898 4627034.027 153.216533 0.000 0.000 10.000
Rec 60.000 403330.603 4627026.607 153.216533 0.000 0.000 10.000
Rec 70.000 403337.308 4627019.188 153.216533 0.000 0.000 9.375
Rec 79.375 403352.471 4627047.966 154.109152 0.000 0.000 0.625
Rec 80.000 403352.884 4627047.497 154.109152 0.000 0.000 10.000
Rec 90.000 403359.484 4627039.984 154.109152 0.000 0.000 10.000
Rec 100.000 403366.084 4627032.472 154.109152 0.000 0.000 10.000
Rec 110.000 403372.685 4627024.959 154.109152 0.000 0.000 0.555
Rec 110.555 403381.919 4627058.214 155.373505 0.000 0.000 9.445
Rec 120.000 403388.011 4627050.996 155.373505 0.000 0.000 10.000
Rec 130.000 403394.461 4627043.354 155.373505 0.000 0.000 10.000
Rec 140.000 403400.910 4627035.712 155.373505 0.000 0.000 6.104
Rec 146.104 403415.719 4627069.229 161.639022 0.000 0.000 3.896
Rec 150.000 403417.927 4627066.020 161.639022 0.000 0.000 10.000
Rec 160.000 403423.595 4627057.781 161.639022 0.000 0.000 10.000
Rec 170.000 403429.262 4627049.542 161.639022 0.000 0.000 10.000
Rec 180.000 403434.930 4627041.304 161.639022 0.000 0.000 1.963
 181.963 403450.027 4627079.660 161.639022  
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Punts de la rasant (Ronda Sant Pere sentit est) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 334.810 0.000 0.000 0.000 0.00970197

10.000 334.907 0.000 0.000 0.000 0.00970197
20.000 335.004 0.000 0.000 0.000 0.00970197
30.000 335.101 0.000 0.000 0.000 0.00970197
40.000 335.198 0.000 0.000 0.000 0.00970197
50.000 335.295 0.000 0.000 0.000 0.00970197
60.000 335.393 0.000 0.000 0.000 0.00970197
70.000 335.490 0.000 0.000 0.000 0.00970197
80.000 335.587 0.000 0.000 0.000 0.00970197
90.000 335.684 0.000 0.000 0.000 0.00970197

100.000 335.781 0.000 0.000 0.000 0.00970197
110.000 335.878 0.000 0.000 0.000 0.00970197
120.000 335.975 0.000 0.000 0.000 0.00970197
130.000 336.072 0.000 0.000 0.000 0.00970197
140.000 336.169 0.000 0.000 0.000 0.00970197
150.000 336.266 0.000 0.000 0.000 0.00970197
160.000 336.363 0.000 0.000 0.000 0.00970197
170.000 336.460 0.000 0.000 0.000 0.00970197
180.000 336.557 0.000 0.000 0.000 0.00970197
181.963 336.576 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Ronda Sant Pere sentit oest) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403290.974 4627007.797 77.641566 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403300.363 4627011.237 77.641566 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403309.753 4627014.677 77.641566 0.000 0.000 10.000
Rec 30.000 403319.143 4627018.117 77.641566 0.000 0.000 1.501
Rec 31.501 403320.552 4627018.634 77.962600 0.000 0.000 8.499
Rec 40.000 403328.547 4627021.517 77.962600 0.000 0.000 5.054
Rec 45.054 403333.301 4627023.232 78.201298 0.000 0.000 4.946
Rec 50.000 403337.960 4627024.893 78.201298 0.000 0.000 10.000
Rec 60.000 403347.379 4627028.251 78.201298 0.000 0.000 7.606
Rec 67.606 403354.544 4627030.804 78.519075 0.000 0.000 2.394
Rec 70.000 403356.803 4627031.597 78.519075 0.000 0.000 10.000
Rec 80.000 403366.239 4627034.907 78.519075 0.000 0.000 4.541
Rec 84.541 403370.524 4627036.411 78.589187 0.000 0.000 5.459
Rec 90.000 403375.677 4627038.212 78.589187 0.000 0.000 5.958
Rec 95.958 403381.301 4627040.179 80.039823 0.000 0.000 4.042
Rec 100.000 403385.146 4627041.425 80.039823 0.000 0.000 10.000
Rec 110.000 403394.659 4627044.509 80.039823 0.000 0.000 6.979
Rec 116.979 403401.298 4627046.662 80.039823 0.000 0.000 1.620
Rec 118.599 403402.839 4627047.162 80.332345 0.000 0.000 1.401
Rec 120.000 403404.173 4627047.587 80.332345 0.000 0.000 10.000
Rec 130.000 403413.700 4627050.628 80.332345 0.000 0.000 3.813
Rec 133.813 403417.333 4627051.787 85.519401 0.000 0.000 6.187
Rec 140.000 403423.360 4627053.182 85.519401 0.000 0.000 10.000
Rec 150.000 403433.102 4627055.438 85.519401 0.000 0.000 10.000
Rec 160.000 403442.845 4627057.693 85.519401 0.000 0.000 10.000
Rec 170.000 403452.587 4627059.948 85.519401 0.000 0.000 4.659
 174.659 403456.281 4627064.092 85.519401  
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Punts de la rasant (Ronda Sant Pere sentit oest) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 332.247 0.000 0.000 0.000 0.02080225

10.000 332.455 0.000 0.000 0.000 0.02080225
20.000 332.663 0.000 0.000 0.000 0.02080225
30.000 332.871 0.000 0.000 0.000 0.02080225
40.000 333.079 0.000 0.000 0.000 0.02080225
50.000 333.287 0.000 0.000 0.000 0.02080225
60.000 333.495 0.000 0.000 0.000 0.02080225
70.000 333.703 0.000 0.000 0.000 0.02080225
80.000 333.911 0.000 0.000 0.000 0.02080225
90.000 334.119 0.000 0.000 0.000 0.02080225

100.000 334.327 0.000 0.000 0.000 0.02080225
110.000 334.535 0.000 0.000 0.000 0.02080225
120.000 334.743 0.000 0.000 0.000 0.02080225
130.000 334.951 0.000 0.000 0.000 0.02080225
140.000 335.159 0.000 0.000 0.000 0.02080225
150.000 335.367 0.000 0.000 0.000 0.00000000
160.000 335.367 0.000 0.000 0.000 0.04160450
170.000 335.783 0.000 0.000 0.000 0.00000000
174.659 335.783 0.000 0.000 0.000 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.45-134 

Punts equidistants en planta (Carrer de Manel Montoliu) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403440.898 4627102.347 175.644826 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403444.631 4627093.070 175.644826 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403448.365 4627083.793 175.644826 0.000 0.000 4.454
Rec 24.454 403450.027 4627079.660 175.684475 0.000 0.000 5.546
Rec 30.000 403452.094 4627074.515 175.684475 0.000 0.000 10.000
Rec 40.000 403455.822 4627065.235 175.684475 0.000 0.000 1.232
Rec 41.232 403456.281 4627064.092 175.739636 0.000 0.000 8.768
Rec 50.000 403459.542 4627055.953 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 60.000 403463.261 4627046.670 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 70.000 403466.980 4627037.388 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 80.000 403470.700 4627028.105 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 90.000 403474.419 4627018.822 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 100.000 403478.138 4627009.540 175.739636 0.000 0.000 10.000
Rec 110.000 403481.857 4627000.257 175.739636 0.000 0.000 2.488
Rec 112.488 403482.783 4626997.947 180.812967 0.000 0.000 7.512
Rec 120.000 403485.013 4626990.774 180.812967 0.000 0.000 9.478
 129.478 403489.084 4626982.169 180.812967  
 

Punts de la rasant (Carrer de Manel Montoliu) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 337.590 0.000 0.000 0.000 -0.04147423

10.000 337.175 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
20.000 336.761 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
30.000 336.346 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
40.000 335.931 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
50.000 335.516 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
60.000 335.102 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
70.000 334.687 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
80.000 334.272 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
90.000 333.857 0.000 0.000 0.000 -0.04147423

100.000 333.443 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
110.000 333.028 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
120.000 332.613 0.000 0.000 0.000 -0.04147423
129.478 332.220 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Carrer de Josep Bailina) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403401.298 4627046.662 176.990479 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403404.834 4627037.308 176.990479 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403408.370 4627027.954 176.990479 0.000 0.000 3.828
Rec 23.828 403409.724 4627024.373 176.977944 0.000 0.000 3.701
Rec 27.530 403411.033 4627020.911 177.018789 0.000 0.000 2.470
Rec 30.000 403411.906 4627018.600 177.018789 0.000 0.000 4.029
Rec 34.029 403413.329 4627014.831 176.995196 0.000 0.000 4.454
Rec 38.483 403414.904 4627010.664 176.991768 0.000 0.000 1.517
Rec 40.000 403415.440 4627009.245 176.991768 0.000 0.000 4.254
Rec 44.254 403416.944 4627005.266 176.995462 0.000 0.000 5.420
Rec 49.675 403418.861 4627000.196 177.011075 0.000 0.000 0.325
Rec 50.000 403418.976 4626999.891 177.011075 0.000 0.000 4.231
Rec 54.231 403420.471 4626995.933 177.013463 0.000 0.000 4.663
Rec 58.894 403422.118 4626991.571 177.013465 0.000 0.000 1.106
Rec 60.000 403422.508 4626990.536 177.013465 0.000 0.000 3.946
Rec 63.946 403423.903 4626986.844 177.013465 0.000 0.000 4.964
Rec 68.911 403425.656 4626982.200 182.013462 0.000 0.000 1.089
Rec 70.000 403425.960 4626981.154 182.013462 0.000 0.000 10.000
Rec 80.000 403428.748 4626971.550 182.013462 0.000 0.000 3.315
 83.315 403430.745 4626968.724 182.013462  
 
Punts de la rasant (Carrer de Josep Bailina) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 335.415 0.000 0.000 0.000 -0.03728980

10.000 335.042 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
20.000 334.669 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
30.000 334.296 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
40.000 333.923 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
50.000 333.550 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
60.000 333.177 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
70.000 332.805 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
80.000 332.432 0.000 0.000 0.000 -0.03728980
83.315 332.308 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Carrer de Mestre Lladó) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403413.997 4626959.318 72.422280 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403423.073 4626963.516 72.422280 0.000 0.000 9.209
Rec 19.209 403430.745 4626968.724 67.428741 0.000 0.000 0.791
Rec 20.000 403431.435 4626969.112 67.428741 0.000 0.000 10.000
Rec 30.000 403440.154 4626974.008 67.428741 0.000 0.000 10.000
Rec 40.000 403448.874 4626978.904 67.428741 0.000 0.000 9.479
Rec 49.479 403457.139 4626983.545 67.412906 0.000 0.000 0.521
Rec 50.000 403457.593 4626983.800 67.412906 0.000 0.000 7.522
Rec 57.522 403464.151 4626987.484 67.424535 0.000 0.000 2.478
Rec 60.000 403466.312 4626988.697 67.424535 0.000 0.000 10.000
Rec 70.000 403475.031 4626993.594 67.424535 0.000 0.000 8.891
 78.891 403482.783 4626997.947 67.424535  
 
Punts de la rasant (Carrer de Mestre Lladó) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 332.301 0.000 0.000 0.000 0.00701598

10.000 332.371 0.000 0.000 0.000 0.00701598
20.000 332.441 0.000 0.000 0.000 0.00701598
30.000 332.511 0.000 0.000 0.000 0.00701598
40.000 332.581 0.000 0.000 0.000 0.00701598
50.000 332.652 0.000 0.000 0.000 0.00701598
60.000 332.722 0.000 0.000 0.000 0.00701598
70.000 332.792 0.000 0.000 0.000 0.00701598
78.891 332.854 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Carrer de Núria) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403258.459 4627039.251 148.944840 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403265.647 4627032.298 148.944840 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403272.834 4627025.345 148.944840 0.000 0.000 7.338
Rec 27.338 403278.108 4627020.243 148.944840 0.000 0.000 2.662
Rec 30.000 403280.021 4627018.392 148.944840 0.000 0.000 10.000
Rec 40.000 403287.209 4627011.439 148.944840 0.000 0.000 5.239
Rec 45.239 403290.974 4627007.797 148.858455 0.000 0.000 4.761
Rec 50.000 403294.400 4627004.491 148.858455 0.000 0.000 10.000
Rec 60.000 403301.597 4626997.548 148.858455 0.000 0.000 10.000
Rec 70.000 403308.794 4626990.604 148.858455 0.000 0.000 10.000
Rec 80.000 403315.991 4626983.661 148.858455 0.000 0.000 10.000
Rec 90.000 403323.187 4626976.718 148.858455 0.000 0.000 10.000
Rec 100.000 403330.384 4626969.775 148.858455 0.000 0.000 1.101
Rec 101.101 403331.176 4626969.011 153.816960 0.000 0.000 8.899
Rec 110.000 403337.081 4626962.352 153.816960 0.000 0.000 10.000
Rec 120.000 403343.715 4626954.870 153.816960 0.000 0.000 10.000
Rec 130.000 403350.350 4626947.388 153.816960 0.000 0.000 9.618
 139.618 403358.913 4626942.286 153.816960  
 
Punts de la rasant (Carrer de Núria) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 335.390 0.000 0.000 0.000 -0.02120070

10.000 335.178 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
20.000 334.966 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
30.000 334.754 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
40.000 334.542 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
50.000 334.330 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
60.000 334.118 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
70.000 333.906 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
80.000 333.694 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
90.000 333.482 0.000 0.000 0.000 -0.02120070

100.000 333.270 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
110.000 333.058 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
120.000 332.846 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
130.000 332.634 0.000 0.000 0.000 -0.02120070
139.618 332.430 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Carrer de Joan XXIII) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403331.176 4626969.011 52.233761 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403338.491 4626975.829 52.233761 0.000 0.000 10.000
Rec 20.000 403345.806 4626982.648 52.233761 0.000 0.000 10.000
Rec 30.000 403353.121 4626989.467 52.233761 0.000 0.000 10.000
Rec 40.000 403360.435 4626996.285 52.233761 0.000 0.000 10.000
Rec 50.000 403367.750 4627003.104 52.233761 0.000 0.000 1.019
Rec 51.019 403365.651 4627006.619 47.818433 0.000 0.000 8.981
Rec 60.000 403371.780 4627013.184 47.818433 0.000 0.000 2.795
Rec 62.795 403373.688 4627015.227 47.100702 0.000 0.000 7.205
Rec 70.000 403378.545 4627020.548 47.100702 0.000 0.000 4.762
Rec 74.762 403381.756 4627024.065 47.100702 0.000 0.000 5.238
Rec 80.000 403385.287 4627027.934 47.100702 0.000 0.000 10.000
Rec 90.000 403392.029 4627035.319 47.100702 0.000 0.000 10.000
Rec 100.000 403398.771 4627042.705 47.100702 0.000 0.000 6.034
 106.034 403402.839 4627047.162 47.100702  
 
Punts de la rasant (Carrer de Joan XXIII) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 332.243 0.000 0.000 0.000 0.02979044

10.000 332.541 0.000 0.000 0.000 0.02979044
20.000 332.838 0.000 0.000 0.000 0.02979044
30.000 333.136 0.000 0.000 0.000 0.02979044
40.000 333.434 0.000 0.000 0.000 0.02979044
50.000 333.732 0.000 0.000 0.000 0.02979044
60.000 334.030 0.000 0.000 0.000 0.02979044
70.000 334.328 0.000 0.000 0.000 0.02979044
80.000 334.626 0.000 0.000 0.000 0.02979044
90.000 334.924 0.000 0.000 0.000 0.02979044

100.000 335.222 0.000 0.000 0.000 0.02979044
106.034 335.401 0.000 0.000 0.000 
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Punts equidistants en planta (Carrer de Pedraforca) 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 403365.651 4627006.619 149.308323 0.000 0.000 10.000
Rec 10.000 403372.798 4626999.625 149.308323 0.000 0.000 8.583
Rec 18.583 403378.933 4626993.623 149.303368 0.000 0.000 1.417
Rec 20.000 403379.946 4626992.632 149.303368 0.000 0.000 4.630
Rec 24.630 403383.256 4626989.394 149.303368 0.000 0.000 5.370
Rec 30.000 403387.094 4626985.638 149.303368 0.000 0.000 0.061
Rec 30.061 403387.138 4626985.596 149.303368 0.000 0.000 5.737
Rec 35.798 403391.238 4626981.584 154.303368 0.000 0.000 4.202
Rec 40.000 403394.002 4626978.419 154.303368 0.000 0.000 10.000
Rec 50.000 403400.579 4626970.886 154.303368 0.000 0.000 10.000
Rec 60.000 403407.157 4626963.353 154.303368 0.000 0.000 7.637
 67.637 403413.997 4626959.318 154.303368  
 
Punts de la rasant (Carrer de Pedraforca) 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0.000 334.290 0.000 0.000 0.000 -0.03237577

10.000 333.966 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
20.000 333.642 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
30.000 333.319 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
40.000 332.995 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
50.000 332.671 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
60.000 332.347 0.000 0.000 0.000 -0.03237577
67.637 332.100 0.000 0.000 0.000 
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2.5 Annex de pavimentació 
 

L’àmbit d’aquest apartat és el projecte i disseny dels ferms i paviments; 

aquesta tasca es desenvolupa tenint en compte els següents factors: el tipus 

d’espai urbà, la categoria de la via urbana segons el tràfic que hagi de suportar, la 

via prevista del paviment que es projecta, l’aspecte extern de la superfície 

pavimentada i altres condicionants deguts a la peculiaritat del procés constructiu. 

 

Hem de fer una primera classificació segons els ferms urbans, s’han de definir els 

paviments de calçada, de voravies, d’espais peatonals i mixtes, i peatonals i de 

tràfic rodat.  

 

El ferm està format per una sèrie de capes de qualitat creixent, de dalt a baix. La 

part de dalt suportarà els esforços ocasionats pel tràfic i ha de quedar integrada 

amb la resta de l’entorn urbà. Aquesta capa s’anomena paviment pròpiament dit. 

Aquesta capa ha de ser suficientment regular i adherent, per facilitar els 

moviments de tràfic rodat, tant pel punt de vista funcional, com el de seguretat. Els 

materials que formen aquesta capa, han de ser duradors, resistents i suficientment 

impermeables, per a que impedeixin les filtracions d’aigua, les quals disminueixen 

la capacitat portant de les capes inferiors i de l’explanada. 

 

El conjunt de capes del ferm s’anomena “paquet de ferms” o secció estructural del 

ferm. La secció més usual està formada per la capa de paviment, que està 

col·locada directament sobre una capa de base, la qual s’assenta en una capa de 

sub-base en contacte amb l’explanada.  La capa base té la funció de completar la 

funció resistent del paviment i servir-li de suport.  

 

Hem d’estudiar en cada secció estructural del ferm la capa de base i la de 

paviment, conjuntament, la relació entre els seus gruixos i l’elecció de cada una de 

les capes. 
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La capa sub-base, és important tant per la resistència que afegeix al ferm com per 

la seva aportació al drenatge i la seva funció de protegir els materials de 

l’explanada durant la construcció de l’obra. Afegint-hi aquesta capa, millorem la 

qualitat de la coronació de l’explanada i s’incrementa la seva capacitat per a 

resistir les carregues. 

 

El dimensionat del ferm depèn bàsicament de les càrregues que haurà de suportar 

durant el període que es considera com a vida útil del ferm. Per una altra part, el 

gruix del paquet del ferm dependrà també de la qualitat o capacitat portant de 

l’explanada de terres o superfície que suporta el ferm. També és un factor molt 

important els materials escollits per a la seva construcció, tant en relació amb el 

paviment com amb la capa base. 

 

Tenim quatre paràmetres per dimensionar el ferm. El primer el nivell de tràfic 

pesat, es calcula segons el nivell de tràfic pesat, hi ha cinc tipus de vies V1, V2, 

V3, V4 i V5, en el nostre cas tenim una via del tipus V4 ja que tenim zones de 

calçada, i correspon al nostre nivell de tràfic. El segon paràmetre correspon a els 

materials de la capa de paviment, podem escollir una secció estructural amb 

paviment de formigó (F), amb paviments de materials asfàltics (A) i paviments de 

peces de formigó (P) (llambordes, lloses...), en el nostre cas tindrem un paviment 

de material asfàltic a la zona de calçada, i de peces de formigó en voreres. Per 

últim el quart paràmetre és el de qualitat de l’explanada en terres, que determina el 

gruix de la capa sub-base, segons el paràmetre CBR (California Bearing Ratio) on 

ens classifica per explanades E1, E2 i E3. Que en el nostre cas correspon a una 

explanada del tipus E1. 

 

Disposant dels assaigs de laboratori i els CBR resultants, per analogia i 

experiències d'altre obres cal estimar que es tracta d'una explanada classificada 

com E1. 
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2.5.1 Secció estructural del paviment 
Segons l'instrucció "Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de 

nova construcció". 

 

Les característiques del sector a urbanitzar, tant per la categoria del trànsit que 

haurà de suportar (V4) com del tipus de terreny que farà d’esplanada (E1), les 

seccions estructurals de ferms previstes al projecte són les següents: 
 

• Ronda Sant Pere. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de gruix, 

base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. i una 

capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 

• Carrer de Manel Montoliu. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm 

de gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 

cm. i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 

cm. 

• Carrer de Josep Bailina. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de 

gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. 

i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 

• Carrer de Mestre Lladó. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de 

gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. 

i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 

• Carrer de Núria. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de gruix, 

base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. i una 

capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 

• Carrer de Joan XXIII. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de 

gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. 

i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 

• Carrer de Pedraforca. (V4, E1): Asfalt de rodadura tipus D12 de 6 cm de 

gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i sub-base de tot-ú artificial de 15 cm. 

i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 35 cm. 
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Els paviment previstos a les voreres són: 

• Carrers Manel de Montoliu, Josep Bailina, Mestre Lladó, Núria, Joan XXIII, 

Pedraforca i Ronda Sant Pere: A les voreres s'ha previst un paviment de 

panot de 20 x 20 x 2,5 cm. sobre una solera de 10 cm. de formigó H-200, 

tenint en compte les juntes de dilatació. 
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2.6 Annex de càlculs 
 

2.6.1 Abastament d’aigua 

Les conduccions es preveuen de Polietilè, de 10 atm. de pressió de treball, 

excepte les canonades principals que seran de fosa, essent els diàmetres 

previstos els assenyalats als plànols, d’acord amb les instruccions de la 

Companyia Subministradora (Aigües de Manresa). 

 

Les característiques del conjunt que configuren la xarxa són: 

 

S’estableix una xarxa mallada. 

 

S'han instal.lat vàlvules de comporta manuals i s'han col·locat al principi i final de 

cada tram per tal d'aïllar-lo en cas d'averia. 

 

El sistema de reg s’ha previst amb boques connectades directament a la xarxa, tot 

seguint  les instruccions de la Companyia Subministradora (Aigües de Manresa) i 

amb vist i plau de l’entitat Municipal.  

 

S’ha previst  una xarxa independent de reg de goteig per l’arbrat de la ronda, amb 

comptatge de consum d’aigua. 

 

Les conduccions es preveuen de polietilè de 10 atm. de pressió nominal, d’acord 

amb els criteris de la companyia subministradora. 

 

S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament a mà i s’han col·locat al 

principi de cada tram per aïllar-lo en cas d’avaria. 

 

S’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, tes i brides cegues necessàries 

per al bon funcionament de la xarxa. 
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Determinació dels cabals de càlcul d’aigua potable 
 

Per a la determinació de la dotació s’ha seguit el que prescriuen les 

“Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la 

comarca”, de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 
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CÀLCUL ABASTAMENT D'AIGUA. 

Municipi:     Santpedor 
Actuació:     Unitat d'Actuació 7 
Fase:     0 
 
Segons "Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la 

Corporació metropolitana" 

 
CÀLCUL ABASTAMENT D'AIGUA.    

Municipi:     Santpedor    
Actuació:     Unitat d'Actuació 7    
Fase:     0    
        
        
 Característiques del sector     
        
 Superfície total sector (Ha): 1,46      
 Nombre de vivendes: 180      
 M2 de zona comercial:  9.572,96     
 M2 de zones verdes:  5.044,10     
 M2 de zona d'equipaments:  0,0     
        
        
 Estimació de consum      

(1) Consum habitant: 200 l/hab/dia 4 
(2) Consum zona comercial: 0,3 l/s/Ha  

habitants 
per vivenda

(3) Consum zones verdes: 0,1 l/s/Ha   
(4) Consum zona equipaments: 0,3 l/s/Ha   
(5) 10% Pèrdues Sist. Serveis Municipals:     

        

  Tipologia Densitat 
hab. o Ha 

Dotació 
l/dia 

Dotació 
l/s 

Cabal mig 
Qm, l/seg 

C. Punta 
Qp, l/seg 

Q1 Residencial  720 144.000,00 1,667  1,667   5,001 
Q2 Comercial ( C ) 0,96 24.883,20 0,288  0,288   0,864 
Q3 Z. Verdes ( Zv ) 0,50 4.320,00 0,050  0,050   0,150 
Q4 Equipaments ( Eq ) 0,00 24.883,20  0,288  0,288   0,864 
Q5 10% Pèrdues     0,229   0,687 

  Totals 198.086,4 2,293  2,522    7,566 
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 Determinació del cabal d'Incendis    
 Consum per hidrant D100:  l/seg   
 Consum per hidrant D80:  l/seg   
       

 
Hidrant tipus Cabal l/seg Hidrants 

Nº 
C. Càlcul 

l/seg C. Càlcul l/h
 

 80  8,333 2  16,666 59.998   
 100  16,666 2  33,332  199.995  
       
       
 Consum adoptat considerant serveis generals   
 Qi Consum incendis  33,332 l/s  
 Qp Cabal màxim, meitat del cabal punta 3,783l/s  
       
 Qt = Qi + Qp =  37,115 l/s  
       

 Cabal dipòsit per a 24h  326.851 l/dia  326 m3/dia 
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2.6.2 Sanejament 
El present projecte defineix la xarxa de clavegueram a l’àmbit d’actuació. La 

totalitat de la xarxa està definida als plànols de planta. 

 

S’utilitzaran les seccions de tubs, pous de registre i embornals que es descriuen 

en els corresponents plànols de detall. 

 

La xarxa s’ha projectat amb un sistema separatiu. 

 

S'utilitzaran  tubs de formigó de diàmetre 40, 50 i 60  cm,  pous de registre de 

diàmetre 1 m., embornals, segons els detalls descrits en els plànols. 
 
Es disposen pous de registre a distàncies de 40 a 50 m i en totes les connexions, 

tombs i punts singulars. Els embornals senzills es connectaran a la xarxa 

mitjançant canonades de 200 mm. de fotmigó. 

 

Les aigües pluvials seran canalitzades inicialment fins a la xarxa existent del carrer 

Núria. La xarxa de residuals es connectarà a la xarxa existent al carrer Núria, tal 

com s’especifica als plànols. 

 

Les connexions de les parcel·les, embornals i d’altres elements singulars a la 

xarxa general es realitzaran a traves dels pous de registre, sempre que sigui 

possible. Les connexions de les parcel·les se situaran en el punt més baix de la 

parcel·la. En el cas que les connexions no es puguin realitzar a pous s’aplicaran 

els següents criteris. 

 

• Si els tubs són de PE de diàmetre exterior ≤ 400mm la connexió es 

realitzarà amb peces especials prefabricades (tipus Clip). 

 

• Quan els tubs siguin de PE de diàmetre exterior > 400mm i/o de formigó la 

connexió es realitzarà mitjançant arquetes cegues de les dimensions i 

característiques indicades als plànols. 
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S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les 

aigües per les clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i 

procurar allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de 

l’aigua ve determinada per l’erosió que puguin causar les sorres o altres sòlids que 

transporti. La limitació de velocitat mínima ve determinada per la necessitat 

d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials. 

Les aigües residuals i pluvials no han de fluir a través dels conductes a velocitats 

superiors a 3 m/seg. i 6,50 m/seg. a secció plena, respectivament. 

 

El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes 

es mantinguin dins dels marges esmentats. 

 

A continuació s’adjunten els càlculs hidràulics: 
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CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

Aigües residuals 
 

Considerem una dotació per dia de màxim consum corresponent a un habitatge de 

nivell mitjà de: 

 

DP = 250 l/hab/dia 

 

El cabal mitjà per hora serà: 

 

Qmitjà = 250/24 = 10,416 l/hab/h 

 

El cabal de l’hora punta, per a poblacions interiors a 100.000 habitants, per un 

coeficient punta de 3 és de: 

 
qmax = 3*qmitja = 3*10,416 = 1,25l/hab/h = 0,00868 l/hab/s 

 

Considerant quatre habitants per habitatge, els cabals resultants en l/s per cada 

conca vessant serà: 

 

qr max = (31,2*4*H)/3600 = 0,0346 * H l/s on H nombre d’habitants en cada conca 

vessant. 

 

En el nostre cas tenim 180 habitatges, contant que en cada una hi ha 4 habitants, 

tenim una població del sector de 720 habitants. 

 

qr max = (31,2*4*H)/3600 = 0,0346 * H l/s = 0,0346 * 720 l/s = 24,96 l/s ≈ 25 l/s 

 

El cabal resultant de la nostra conca vessant és de 25 l/s. 
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Aigües pluvials 
 

Pel càlcul del sistema d’evacuació d’aigua pluvial el “Mètode Racional”.  

 

Les dades que s’han hagut de considerar per a realitzar aquests càlculs han estat: 

 

- El tipus d’urbanització, la impermeabilització del terreny i les 

característiques de la trama viària que defineix el Pla General de 

Santpedor. 

- La xarxa de clavegueram. 

- Hidrografia i topografia, dades bàsiques per a determinar la 

superfície d’aportació d’aigua. 

 

Aquest mètode transforma la pluja en escorrentia mitjançant la fórmula: 

 

 Qp = Cm * it,T * A 

 

essent: 

 

it,T: Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s) Ha 

que correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una 

durada corresponent al temps de concentració (tc). 

 tC ; tr + te, on: 

 te : temps d’escorrentia 

 tr : temps de recorregut 

 

Cm: Coeficient d’escorrentia mitjà que correspon a la relació entre la 

quantitat de pluja i la quantitat d’aigua d’escorrentiu a l’àrea (A) durant el 

temps de concentració. 

Qp; Cabal d’aigües pluvials 

A: superfície de la conca vessant en m2 
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Per als càlculs s’ha considerat una precipitació horària màxima a Santpedor de In = 

50 mm/h per un període de retorn de T = 10 anys segons indica el mapa de 

precipitacions màximes que s’inclou a aquest annex. Aquesta informació s’ha 

extret del llibre “Precipitaciones máximas en España (Fco Elias) publicat per Icona. 

 

Àmbit de la conca vessant 

 

Pel càlcul del cabal s’ha considerat l’àmbit de la conca vessant, amb una 

superfície de 14.617 m2. Aquesta conca comprèn una zona de sòl no urbanitzat i 

una zona molt més petita del sòl urbà, que inclou l’àmbit dels carrers, així com la 

superfície dels espais interiors d’illa i les cobertes de les edificacions del seu 

entorn. 

 

Temps de concentració 

 

Es calcula en funció de dos termes: el temps d’escorrentiu i el temps de recorregut 

dins la xarxa. És adequat estimar un temps d’escorrentiu, en una xarxa de 

clavegueram urbana entre 5 i 15 minuts. El temps de concentració es determinarà 

per la fórmula de la Instrucció de carreteres; Drenatge. 

 

El temps d’escorrentia (te) en zona residencial i pendents considerables com és el 

cas, el podem considerar de te = 10 minuts. 

 

El temps de recorregut (tr) el podem considerar nul ja que les distàncies són curtes 

i les velocitats elevades. 

 

Les recomanacions esmentades apunten a que xàfecs de durada igual o superior 

que el temps de concentració, donen lloc a cabals produït per un xàfec de durada 

igual a tems de concentració (tc). 

 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.65-134 

Per tant, tenim tc = te + tr = 10 + 0 = 10 min. 

 

Intensitat de pluja 

 

Utilitzant el gràfic que s’inclou, mitjançant la corba corresponent a 50 mm/h per un 

xàfec entre 10 minuts fins a 2h de durada la intensitat de pluja, i tenint en compte 

que la intensitat de pluja es mesura en mm/hora, equivalent a litres/m2·hora, 

resulta de: 
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Coeficient d’escorrentia mitjà 

 

Per als coeficients d’escorrentia en diferents superfícies es prenen els següents 

valors: 

 

  c = 0,80 per als vials 

  c = 0,80 en superfícies parcel·lades 

  c = 0,80 en zones verdes 

 

Aplicació del mètode racional 

 

Qp = Cm * it,T * A = HaHasl 46,1*·/33,308*8,0  = 360,13 litres/segon = 0,36 m3/s 

 

 

Un cop definit el cabal de 360,13 litres/segon, procedim a dimensionar els 

conductes, a partir de les taules de valors obtinguts. 

 

El dimensionat dels conductes el realitzem mitjançant la fórmula de Manning: 
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  Q = (A * Rh 2/3 * l 1/2)/n 

 

on: 

Q : Cabal 

A : Secció d’aigua 

Rh : Radi hidràulic ; Rh, A/P, P: Perímetre mullat 

I : Pendent 

n : Coeficient de rugositat. Pel formigó n = 0,014, pel PVC n = 0,0067 

 

A més del dimensionat dels conductes es reflectirà la comprovació de la imitació 

de la velocitat d’una alçada determinada Vmàx < 6m/seg. 

 

El resultat és un tub de formigó de 50 cm de diàmetre, la capacitat del qual 

absorbeix un cabal de 0,36 m3/s (360 litres/segon), amb una velocitat de 1,83 m/s. 

 

Pel que fa als embornals s’han previst, per a recollir les aigües d’escorrentiu 

procedents de vial, 36 embornals amb una reixa plana, de fundició dúctil de 700 x 

300 mm, que absorbeixen el cabal d’escorrentiu. 
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2.6.3 Electricitat 

 
Consideracions generals 

El projecte preveu la instal·lació d’un transformador  de 1000 kVA. La 

instal·lació de mitja tensió es farà subterrània amb cable 3*1*240mm2 Al 18/30 kV. 

La connexió es farà en el punt assenyalat en el plànol. 

 

La instal·lació de baixa tensió es farà amb cable subterrani de 3*1*240 + 1*1*150 

mm2Al  0,6/1 kV. Es col·locaran caixes generals de protecció C.G.P. 400 i  armaris 

de distribució urbana. Els passos de vials es realitzaran amb tubulars i es 

formigonaran. 

 

Els materials que s'han d'utilitzar hauran de correspondre a marques i tipus 

utilitzats per F.E.C.S.A. La xarxa dependrà de Fecsa-Endesa a través dels centres 

de transformació AT/BT que s’instal·laran en el sector. 

 

El sistema de distribució serà subterrània atès que la instal·lació: reuneix les 

condicions d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 

 

L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 230/400V, amb freqüència de 50 Hz. 

 

Descripció de la instal·lació 

Circuits principals: 

 

Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les 

sortides, les quals, amb els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran 

cada un dels circuits principals de distribució. Tots els conductors seran d’alumini. 

 

Línies de distribució: 

L’estació transformadora estarà situada estratègicament per tal de permetre una 

distribució racional i eficaç mitjançant les línies de distribució. 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.69-134 

 

Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció indicats 

en plànols i esquemes de càlcul definits en els amidaments. 

 

Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en 

les normes corresponents, essent en tot cas sotmeses a la consideració de 

l’empresa subministradora per a la seva acceptació, d’acord amb el que preveu 

l’article 18 del REBT. 

 

Potències necessàries previsibles 

En el full següent, s’especifiquen l’estimació de potències per a tot el sector. 

 

 CÀLCUL I DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIES EN BT   

        

Municipi: Santpedor Codi: 

Actuació Unitat d'actuació 5 de Santpedor 

Fase: 0 
1671070 

ET Àrea o parcel·la Concepte M2 o 
ut. Kw/unitat Coef. Simult. Total Kw Total KVA

parcel·la 1 90 vivendes 50,3 6,31 1 317,39 373,36

  comunitat 5 15 1 75 88,24

  garatge 1600 0,02 1 30 35,29

parcel·la 2 90 vivendes 50,3 6,31 1 317,39 373,36

  comunitat 5 15 1 75 88,24

  garatge 1300 0,02 1 26 30,59

  

              

TOTAL E.T. 840,78 989,09

 
Es preveu 1 estacions transformadores, amb 1 transformador de 1000 Kva. 
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2.6.4 Enllumenat públic 
 

Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i 

normes en vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 

 

En aquest estudi s’intentarà adoptar les solucions que s’atenguin, tant com sigui 

possible, al fi al qual es destinarà la zona, així com a la facilitat de manteniment de 

les instal·lacions. 

 

Pel que fa a l'enllumenat públic s'empraran columnes de 8m en tots els carrers  

ancorats a la vorera sobre una base de formigó segons detall.  

 

Els reflectors que s’empraran seran d'alumini puríssim i les lluminàries seran 

tancades amb difusor de vidre extradur.  

 

La distribució d'aquestes lluminàries al llarg de la via a il·luminar és la unilateral en 

els carrers de 12 metres i la bilateral aparellada en la Ronda, tal i com es pot veure 

en el corresponent plànol. 

 

L'enllumenat es projecta amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió de 150 w. 

de potència nominal capaç de donar un flux lluminós de 15.000 lúmens C/u. Tant 

les reactàncies com els condensadors, capaços de fixar el cost de la instal·lació 

per sobre de 0.95, estaran tancades dintre d'un recinte adient en la lluminària o bé 

en el bàcul. Doble nivell d’il·luminació.  

 

A la Ronda s’empraran làmpades de 150 w de potència amb làmpades de 100 w 

incorporades a columna de 8m a l’alçada de 6,50m. 

 

Amb la distribució projectada s’obté, tal com es calcula més endavant una 

intensitat lluminosa mitja de 22,9 lux amb una interdistància màxima de 20 metres. 
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Pel que respecta a la instal·lació elèctrica, aquesta es projecta enterrada i 

protegida a una fondària mínima de 60 cm. amb cable elèctric de coure electrolític 

aïllat a 1000 v. de tensió nominal, quan aquests cables hagin de travessar el carrer 

ho faran enterrats dintre de tub a una fondària mínima de 0.80 m. col·locant-hi al 

damunt una protecció de formigó. Tota la instal·lació es farà tal com està 

reglamentat a la MIBT-009 i altres instruccions que el puguin afectar. 

 

Els comptadors i quadre de maniobra estaran situats en el lloc on està assenyalat 

al plànol de planta i aniran col·locades dintre una caixa de plàstic de doble 

aïllament, i tot això, protegit dintre d'un armari metàl·lic, complint allò que al 

respecte exigeix la Companyia Subministradora. 

 

Les diferents línies, que surten del quadre situat junt a l’Estació Transformadora, 

van protegides per interruptors magnetotèrmics i diferencials; la seva elecció ha 

estat producte de les intensitats màximes que circulen per cada línia. 

 

S’ha escollit el sistema d’encesa mitjançant reductor de flux en capçalera per a 

permetre que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a 

cada punt de llum, mantenint la uniformitat i per tant l’energia elèctrica consumida 

sigui menor. 

 

En tot el Projecte s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió. 

 

La potència a contractar serà: 

 

Línia 1 

16 punts de llum de 150 w (168 w amb equip)  =2.688 w 

Línia 2 

14 punts de llum de 150 w (168 w amb equip)  =2.352 w 
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Línia 3 

16 punts de llum de 150 w (168 w amb equip)  =2.688 w 

Línia 4 

11 punts de llum de 150 w (168 w amb equip)  =1.848 w 

 

Total potència CC1      =9.576 w 

Potència màxima admissible a instal·lar   =15 Kw (26 A) 

 

Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de 

terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa 

de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà 

soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 

cm de profunditat com a mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de 

fusió. 

 

S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω . La unió a la columna serà 

mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall 

per intensitat de defecte. 

 

A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada 

pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 

 

S’haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb 

una sensibilitat de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 
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Ω=≤ 80
3,0

24R  

 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω, s’acomplirà 

l'anterior relació. 

 

La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la 

instal·lació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva 

manipulació. 

 

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Càlcul línies enllumenat públic 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, 

les Instruccions ITC BT 07 i ITC BT 017. 

 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de 

tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita 

del 3,00 % és a dir, inferior a 11,4 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm². 

 

La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 

potència en watts dels llums. 

 

Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI 

BT 007. 

 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no 

uniforme. 

 

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 
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n
n U

nIn
S

⋅

⋅
=

χ
ϕcos3

   per al càlcul de les seccions dels conductors 

nU
PnIn ϕcos3 ⋅⋅

=    per al càlcul de la intensitat 

 

n
n S

InInn
U

⋅
⋅⋅⋅

=
χ
ϕcos3

  per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n 

 

Fórmules en les que: 

 

In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 

Pn  = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 

U  = Tensió entre fases (380 volts) 

Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

In  = Longitud del tram en metres 

χ  = Conductibilitat (56 per al coure) 

Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n 
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Càlcul de línies 
 

LÍNIA TRAM LONGITUD 
(m) 

POTÈNCIA 
(W) 

INTENSITAT 
(A) 

SECCIÓ 
CONDUCTOR 

(mm2) 

C.TENSIÓ 
PARCIAL 

(V) 
C.TENSIÓ 
TOTAL (V)

Q-1 21,13 1350 3,89 6 0,40 0,40
1.2 22,4 1200 3,45 6 0,38 0,78
2.3 22,91 1050 3,02 6 0,34 1,12
3.4 21,95 900 2,59 6 0,28 1,40

L1 

4.5 22,56 750 2,16 6 0,24 1,64
                

Q-6 2,66 2200 6,33 6 0,08 0,08
6.7 21,24 1800 5,18 6 0,54 0,62
7.8 25,14 1400 4,03 6 0,50 1,12
8.9 21,66 1050 3,02 6 0,32 1,44

L2 

9.10 25,79 600 1,73 6 0,22 1,66
               

Q-11 47,28 1650 4,75 6 1,10 1,10
11.12 21,02 1500 4,32 6 0,44 1,54
12.13 23,45 1350 3,89 6 0,43 1,97
13.14 22,35 1200 3,45 6 0,37 2,34

L3 

14.15 22,03 1050 3,02 6 0,33 2,67
               

Q-16 35,82 1650 4,75 6 0,83 0,83
16.17 22,56 1500 4,32 6 0,48 1,31
17.18 21,02 1350 3,89 6 0,40 1,71
18.19 23,54 1200 3,45 6 0,40 2,11

L4 

19.20 24,11 1050 3,02 6 0,36 2,47
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Càlculs luminotècnics: 
A continuació es detallen el càlculs lumínics. 

 

CÀLCUL DE LA INTENSITAT LLUMINOSA 

 

 

Càlcul pel métode de la Emed: 

 

 

DA
fnfmlampOEmed

·
··

=  

 

on: 

 

O lamp = 15.000 lumens per 150 W. de vapor de sodi A.P. 

 

Emed   = Intensitat lumínica mitja. 

D      = Interdistància dels punts de llum = 20 mts 

fm     = Factor de manteniment = 0.70 

fn     = Factor d'utilització promig = 0.35 

A      = 8 i 10 m 

 

Resulta doncs: 

 

 luxEmed 96,22
8·20

35,0·70,0·000.15
==   
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2.7 Obres d’enjardinament i reg 
 
2.7.1 Jardineria 

 
2.7.1.1 Descripció de l’enjardinament 

Les espècies d’arbrat escollides per a les plantacions dels carrers donen 

continuïtat a les dels vials existents, i són les següents: 
- C/de Manel Montoliu, de Josep Bailina i de Joan XXIII.........................................Hibiscus Siriascus 

- C/ de Mestre Lladó............................................................................................Platanus x Hispanica 

- Ronda Sant Pere............. .....................................................................................Fraxinus Excelsior 

- C/ de Pedraforca i de Núria...............................................................................Platanus x Hispanica 

                      Casuarina Equisetifolia 
A la zona ampla central de la vorera del carrer 1 s’han projectat uns parterres que 

segueixen l’alineació dels arbres però alhora donen cert dinamisme a l’espai i 

permeten crear una zona d’estada agradable. Aquests parterres es plantaran amb 

Hebe “Autumn Glory” de 0,4 a 0,6 m d’alçada i una densitat de 3pl/m2. 

 

2.7.1.2 Característiques dels arbres i plantació 

Les alçades i perímetres dels arbres són els especificats en les partides 

corresponents del pressupost. 

 

Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, 

la copa ha d’estar formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben 

repartides al voltant de l’eix. Els arbres de port més petit, si no s’especifica el 

contrari a la partida d’obra, vindran copats a 2 m. d’alçada. 

 

Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, 

si no s’especifica el contrari, totalment vestits de branques des de la base. 

 

Per a la plantació dels arbres s’obriran clots de 1 x 1 x 1 m, retirant les terres de 

mala qualitat i omplint el clot amb terres de textura franc-sorrenca, amb un mínim 
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del 3% en matèria orgànica i exemptes d’elements grollers. Per a la planta 

arbustiva el clot de plantació serà de 0.3 x 0.3 x 0.3 m 

 

El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol 

d’enjardinament inclòs en el projecte. 

 

La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a 

màxim, 5 cm. per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 

 

Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera 

que ni el material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a 

l’escorça. 

 

Als parterres d’arbusts es col·locarà una capa de 10 cm de mulch d’escorça de pi 

per tal de reduir l’evaporació de l’aigua del sòl i l’aparició de males herbes. 

 

2.7.1.3 Preparació de les terres 

Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà terra vegetal d’aportació 

exterior al polígon o de préstecs interiors prèviament millorades si les 

característiques físiques i químiques són les adequades, sempre sota la supervisió 

de la direcció facultativa. 

 
La quantitat serà de 0.4 m3 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m,, com a 

mínim, per a superfícies a sembrar. 

 

En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complex d’alliberació lenta, 15-

9-15-2Mg, o 12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 

gr./m2 per a vivaces i entapissants. 
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2.7.1.4 Manteniment 

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del 

contractista, incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament 

satisfactori de les plantacions. A més de la reposició de les baixes i el control i 

possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà , com a mínim, 6 segues de les 

zones sembrades, 6 desherbats dels escocells i parterres d’arbusts, 1 adobat de 

les plantacions i els tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari 

adjunt: 

 

 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

desherbats   1   1   1   1   1   1 

sega z. verdes 1   1   1   1   1   1   

adobat     1                   

tract. fitosanit. tota la temporada segons necessitats 

reposicions tota la temporada segons necessitats 

control reg tota la temporada segons necessitats 

Regs manuals     1   1 1 2 2 1 1     

 

2.7.2 Xarxa de reg 
S’instal·la un capçal de reg, amb la seva pròpia escomesa a la xarxa. El capçal va 

connectat a xarxa d’aigua i porta un comptador per 3 m3/h. El capçal porta el seu 

propi centre de control. El capçal té 3 sectors que controlen el reg per degoteig de 

manera automàtica. 

 

El capçal de reg està composat per: 

• Connexió a la xarxa d’aigua. 

• Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb 

solenoide i caixa de connexions. 

• Vàlvules de bola i comporta. 

• Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 mesh. 

• Regulador de pressió. 

 

La consola de programació és mòbil i única per tots els sectors. 
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De l’arqueta de comandament surten les canonades principals, de PE de baixa 

densitat de 10 atm de PN i diàmetres de 40, 32 i 25 mm, que subministren l’aigua 

als dos sectors de degoteig dels arbres i el dels arbusts del carrer 1. 

 

Posteriorment a la plantació de l’arbrat, s’instal·larà a cada arbre una anella de tub 

de PE de 4 atm de PN, de 17 mm de diàmetre exterior i amb una longitud de 3 m. 

Els emissors de reg estan integrats cada 50 cm i amb un cabal de 2.3 l/h cada un, 

el que suposa un cabal total per arbre de 13,8 l/h. Es col·locaran a una profunditat 

de 10 cm. 

 

A tot el sector s’instal·la una xarxa de boques de reg. Aquestes boques permetran 

el reg de les plantacions que no disposen de reg automàtic, com són els parterres 

de Pistacea lentiscus. 

 

El dimensionat de les canonades s’ha efectuat a partir del càlcul de les pèrdues de 

càrrega mitjançant la fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE 

amb aigua a 10ºC): 

 

h= (0,00099/D4,75)·L·Q1,75·1,2·F 

 

L - longitud en m 

Q - cabal en m3/seg. 

D - diàmetre interior de la canonada en m 

F - factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i difusors 

com goteig) 
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2.8 Annex de programació 
 
L’obra, es preveu que pugui ser executada en un termini de 8 mesos. 

 

El programa d’execució es el següent : 

1.- Inici del moviment de terres per nivellació de rasants 

2.- Excavació de rases per serveis. 

3.- Estesa de serveis de : 

- Clavegueram 

- Aigua potable 

- Telefonia 

- Electricitat 

- Enllumenat públic 

- Gas 

4.- Formació de bases i sub-bases de paviments 

5.- Estesa de paviments d’acabat 

6.- Instal·lació de mobiliari urbà i senyalització. 

7.- Posada en funcionament d’instal·lacions. 
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PROGRAMACIÓ D’OBRES 

MESOS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ACTIVITATS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

MOVIMENT DE TERRES                                                               
CLAVEGUERAM                                                               
PAVIMENTACIÓ                                                               
ABASTAMENT D'AIGUA I 
REG                                                               
XARXA DE GAS                                                               
XARXA ELÈCTRICA                                                               
ENLLUMENTAT PÚNLIC                                                               
TELECOMUNICACIONS                                                               
SENYALITZACIÓ                                                               
JARDINERIA                                                               
EQUIPAMENT I MOB. URBÀ                                                               
SEGURETAT I SALUT                                                               
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 

 
 
 
 
 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.84-134 

 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.85-134 
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Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Memòria  Pàg.89-134 
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 

 
 

1 Control de replanteig general (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m 
degudament acotades) 
 
2 Formació de l’esplanada (línia d’excavació o d’esplanada 
 
3 Clavegueram i encreuaments de vials 
 
4 Sub-base granular 
 
5 Voreres i rigoles 
 
6 Zones d’implantació de serveis 
 
7 Pavimentació 

 
ESQUEMA DE CONTROL 
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Esquema d’execució 
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2.9 Annex justificació de preus 
Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen 

la unitat, i que determinarem als quadres de preus corresponents, sota els següents 

conceptes : 

 

Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 

Taxes de maquinària. 

Preus dels materials a peu d’obra. 

 

A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els 

rendiments corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat. 

 

Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el 

quadre de preus número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus 

contradictoris durant la vigència del contracte. 
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2.10 Annex. Seguretat i Salut 
 

ÍNDEX 
 
1. 0. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
1. 1. IDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
1. 2. PROPIETARI - AUTOR – ENTORN 
 
1. 3. OBJETIU I FINALITAT 
 
1. 4. PRESUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 
 
1. 5. PLA D’ETAPES 
 
1. 6. TREBALLS A EXECUTAR.  RISCS.  PREVENCIÓ 
 
1. 7. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  
 
1. 8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
1. 9. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMIENT 

 
1. 9. 1. Legislació y Normativa Tècnica d’Aplicació 
1. 9. 2. Ordenances  
1. 9. 3. Reglaments 
1. 9. 4. Normes UNE y NTE 
1. 9. 5. Directives Comunitàries 
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1.10. PRESUPOST. RESUM DE CAPÍTOLS 
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1.  MEMÒRIA. 
 

1. 0.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball intenta marcar una normativa 

d'equipament, funcionalitat i utilització de maquinàries i eines, així com dels 

restants mitjans de seguretat i conducta del personal d'obra, a fi de la prevenció 

d'accidents de treball i la realització d'aquest en les millors condicions possibles.  
 

S’ha detectat de manera que en la seva MEMÒRIA s’estudien els tipus de treball, 

els seus riscs i la forma de prevenir aquests, així com les restants circumstàncies 

de la funció laboral.  

 

S’han estudiat separadament les característiques dels treballs i la utilització de la 

màquina a emprar, de tal manera que mitjançant l'ús i consulta d'aquest document, 

en qualsevol moment durant la realització dels treballs, o abans de l'inici dels 

mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció que ens assegurin 

l'eliminació dels riscos previsibles.  
 

La interpretació d'aquestes normes correspon a personal qualificat; caps d'obra, 

encarregats i vigilants de seguretat; de tal forma que mitjançant el seu estudi i 

anàlisi pugui ser convenientment redactat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 

1. 1.  IDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 

Es refereix el present Estudi de Seguretat i Salut a les obres d'urbanització de la 

unitat d’actuació 5, que es troba situat en el terme municipal de Santpedor, 
província de Barcelona. 

 

Els terrenys objecte de la Unitat d’Actuació estan situats entre el carrer 
Núria, el carrer de Manel Montoliu, el carrer Mestre Lladó i la Ronda Sant 
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Pere. 
 
1. 2.  PROPIETAT.  AUTOR.  ENTORN 
 

Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut a petició de la propietat, 

Ajuntament de Santpedor, amb domicili en Plaça Gran s/n i representada per 

Laura Vilagra. 

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta a partir dels documents 

corresponents al Projecte d’execució de les obres redactat per enginyer Ruben 
Martos Vaz. 

 

L’aparellador de direcció de les obres serà el  mateix que l’autor del present Estudi 

de Seguretat i Salut: Ruben Martos Vaz. 

 

L’accés principal i pràcticament únic en l’actualitat als terrenys de l’actuació, és el 

carrer Núria, juntament amb la Ronda Sant Pere, al Nord del àmbit d’ordenació. 

 

En quant a les xarxes d’infrastructures dels serveis han de contemplar-se els 

següents: 

 

- Proveïment d'aigua. Existeix una conducció de proveïment d'aigua que discorre 

paral·lelament al carrer Núria.  

 

- Sanejament. No existeix cap canalització d'aquest servei que discorri per l'interior 

de la parcel·la. 

 
- Proveïment d'energia elèctrica. Actualment creua els terrenys, en sentit aquest-

oest, una línia aèria de mitja tensió que subministra mitjançant desviacions a les 

edificacions confrontants. Aquesta línia haurà d'enterrar-se en el seu pas pels 

terrenys en les condicions que assenyali la Companyia Fecsa i constituirà la 
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connexió per al subministrament general del sector. 

 

1. 3.  OBJECTE I FINALITAT 
 

És l'objectiu del present Estudi de Seguretat la prevenció de tots els riscos que 

indubtablement es produeixen en qualsevol procés laboral i està encaminat a 

protegir la integritat de les persones i els béns, indicant i recomanant els mitjans i 

mètodes que hauran d'emprar-se, així com les seqüències dels processos laborals 

adequats en cada treball específic, a fi que contant amb la col·laboració de totes 

les persones que intervenen en els treballs a aconseguir un RISC NUL durant el 

desenvolupament dels mateixos.  

 

S'atendrà especialment als treballs de major risc com són els quals s'efectuen en 

l'interior de rases, circulació de maquinària pesada i utilització de màquines eines, i 

es cuidaran les mesures per a les proteccions individuals i col·lectives, 

senyalitzacions, instal·lacions provisionals d'obra i primers auxilis. 

 

1. 4.  PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

 

El Pressupost d'Execució Material per a les obres, reflectit en el Projecte 

d'Execució de la Urbanització ascendeix a 921.987,19  €.  

 

El termini d'execució màxim considerat per a la terminació de les obres s'ha 

estimat en vuit mesos. Quant a la mà d'obra i en funció de les característiques de 

la urbanització a executar, es considera que el nombre d'operaris que normalment 

treballaran en l'obra serà entre 10 - 30 operaris. 

 

1. 5.  PLA D’ETAPES 
 

Atenent a la memòria del Projecte d'Execució i de l'anàlisi del seu document 

Pressupost amb el desglossament per capítols i partides, els treballs que 
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fonamentalment es van a executar són els quals segueixen, als quals aplicarem 

les mesures preventives adequades a fi d'evitar els riscos detectables més 

comuns: 

 

CAPÍTOL I - MOVIMENT DE TERRES  

Excavació en desmunti i obertura de caixes per a carrers.  

Obertura de rases per a canalitzacions i posterior farciment i compactat.  

Transport de terres sobrants a abocador i càrrega de les mateixes.  

 

CAPÍTOL II - CLAVEGUERAM  

Soleres de canalitzacions i acollit de conductes.  

Posada en obra de peces prefabricades de formigó per a canalitzacions.  

Execució de pous, pous de ressalto, arquetes i imbornals.  

Passos de calçades protegits.  

 

CAPÍTOL III - PROVEÏMENT D'AIGUA  

Formigonat de soleres i acollit de conduccions.  

Posada en obra de conductes i formigonat d'ancoratges.  

Passos de calçades protegits.  

Execució d'arquetes i col·locació de vàlvules i hidrants.  

 

CAPÍTOL IV - BAIXA I MITJA TENSIÓ  

Execució de canalització i col·locació de conductors en mitjana/baixa tensió.  

Execució d'arquetes i passos de calçades protegits.  

Execució d'ancoratges i col·locació de fanals i lluminàries.  

Cablejat i conexionat.  

 

CAPÍTOL V - XARXA TELECOMUNICACIONS  

Posada en obra de canalitzacions i conductes.  

Execució d'arquetes de conexionat.  

Cablejat principal i conexionat.  
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Passos de calçades protegits.  

 

CAPÍTOL VI - PAVIMENTACIONS  

Posada en obra de vorades i encintats.  

Execució de sub-bases amb albero i bases de zahorra.  

Compactació de terraplens, desmuntis, esplanada, bases i sub-bases.  

Recs bituminosos, bases de barreges i capes de rodadura en calenta.  

Estès i compactat de formigó asfàltic en calent.  

Formigonat de soleres de voreres i aparcaments.  

Solera de pavimentació de voreres. 

 

Del estudi dels treballs a executar comprovem la diversitat dels riscos, que són 

inherents i específics de cada partida. 

 

Es preveu la utilització de maquinària pesada d’obres púbiques per l’execució de 

les calçades. 

 

Així com retroexcavadores per les conduccions i grues i aparells elevadors per la 

posada en obra de les peces prefabricades de formigó. 

 

Operacions d’especial risc són les corresponents a la colocació de tuberies i 

ovoides en les rases obertes per les conduccions del clavegueram. 

  

A continuació es fa una exposició detallada per capítols dels riscs detectables més 

comuns i de les mesures preventives que s’hi hauran d’adoptar i tenir en 

consideració per a la confecció del Pla de Seguretat de l’obra. 
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Per tal d'atènyer una eficaç protecció en les matèries relacionades amb la 

Seguretat i Salut laboral, es comunica a tot el personal al servei de l'empresa, 

l'obligació d'observar en el seu treball les mesures legals i reglamentàries vigents. 

El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en l'Ordre 

General de Seguretat i Salut Laboral, i en la de la construcció, com també les 

ordres i instruccions que a tal efecte, hagin fet poders, els seus superiors. De la 

mateixa manera tot treballador ha d'avisar, amb la mateixa diligència, al seu amo 

d'accidents, riscs o anomalies que es poden observar en les instal·lacions, 

maquinària o eines. 

 

Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislació, si fos necessari l'Empresa 

podrà sancionar els treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat 

donades pels seus superiors o infringeixin les disposicions vigents contingudes en 

les normes d'aplicació general o específica. 

 

 

A EMPRESES SUBCONTRACTADES I A EL SEU PERSONAL 
 

Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, així com a la mà 

d'obra que empra en el lloc de treball, l'obligació que han de complir i fer 

COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA EFICAÇ 

PREVENCIÓ DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, s'haurà de proveir a 

tot el personal de les mesures de protecció individual i/o col·lectives que es 

requereixin, la Direcció de l'Empresa es reserva el dret que li permet sancionar o 

penalitzar en el cas que es produeixi l'incompliment de les normes de Seguretat i 

Salut Laboral. L'Empresa col·locarà amb es empreses subcontractades en la 

vigilància i la prevenció del risc d'accidents. 
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1.6 RISCS EXTERIORS I MESURES DE PREVENCIÓ. 
 
1.6.1.- En la maquinària d'obra. 
 
1.6.1.1.- Retroexcavadora. 
La retroexcavadora tindrà les característiques següents: 

- Tren de rodes. 

- Motor: 70 c.v. a 1800 r.p.m. 

- Esforç de tracció de 5 Tm. 

- Velocitat de translació: 2 Km./hora. 

- Capacitat de la pala: 350 l. 

- Anirà proveït de martell trencador. 

Forma i agents causants d'accidents. 

- El personal d'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina. 

- En circular o farà, amb una cullera plegada. 

- En desviar-se la línia d'alta tensió estem esmenant el risc de electrocució per 

contacte directe. 

-S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

-És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 

prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

-En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

-Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 

- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 

-En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament 

prefixada, baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 

-Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 

- Posar en punt mort els diferents comandaments. 

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la 

bateria. 
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- Treure la clau de contacte. 

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

-S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas 

de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 

1.6.1.2. Camió vasculant. 
El camió vasculant tindrà una potència de 216 HP a 2200 r.p.m. amb un radi de gir 

de 8,5 m., capacitat de 6 m3 i una càrrega màxima de 12000 Kg. 

El seu ús estarà restringit per transport de terres procedents de l'excavació. 

Formes i agents causants d'accidents. 

- Al circular per la rampa d'accés es pot bolcar. 

- Cops. 

- Col·lisions. 

- Atropellament i empresonament de persones en les maniobres i operacions de 

manteniment. 

Previsió de risc. 

- Revisió periòdica de frens i pneumàtics. 

- Cap vehicle pot iniciar el seu pas per la rampa, mentre un altre vehicle circuli per 

ella. 

- La caixa del camió serà baixada immediatament desprès d'efectuar la descàrrega 

i abans de començar la marxa. 

- Es respectaran totes les normes del codi de circulació. 

- En fer-se una parada a la rampa d'accés s'haurà de frenar i falcar perfectament 

el camió. 

- Les maniobres que es facin en aquest vehicle, s'haurien de dirigir per una 

persona aliena al camió. 

-S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

-Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en 

possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

-Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de 

trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb 

una lona. 
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-En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 

d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut 

marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 

-En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i 

les ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència 

de pas a les unitats carregades. 

-S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 

-S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

-S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de 

càrrega. 

-Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles 

aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

-Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant 

les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 

-En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de 

seguretat quan surti de la cabina. 

-Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop 

de la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

-Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una 

visera protectora. 

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la 

càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la 

distància de seguretat. 

- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes 

pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

-Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 
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- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 

basculadora està totalment abaixada. 

 
1.6.1.3. Serra circular. 
El seu ús es destinarà a tallar les diferents peces que participin a l'obra. Hi ha dos 

tipus de disc que depenent del material que s'ha de tallar: 

a) el de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm. 

b) El de carborundum, per tallar el material ceràmic, marbre, metàl·lic, etc., amb un 

disc de 350 x 22 mm. 

Característiques. 

- Potència: 4 HP. 

- Revolucions: 3000 r.p.m. 

- Corretja trapezoïdal. 

- Carcassa i mitjans de protecció per cada operació. 

- Corrent elèctric trifàsica a 220/380 V. 

Formes i agents causants dels accidents. 

- Electrocucions. 

- Talls i amputacions. 

- Trencament del disc. 

- Protecció de partícules. 

- Incendis. 

- Pols de l'ambient. 

Prevenció de risc. 

- Han de portar una carcassa de protecció que impedeixin els atrapaments dels 

òrgans mòbils. 

- Portarà una presa de terra que ha d'estar inclosa en el mateix cable 

d'alimentació. 

- Les dents del disc han d'estar controlades, per evitar que es produeixi una força 

d'atracció cap al disc. 

- Ha d'existir un interruptor prop de la zona de comandament. 

- El lloc de treball ha d'estar net de serradures i encenalls per evitar els incendis. 
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- Les fustes que s'utilitzin han d'estar netes de claus. 

- Treballar amb el disc abrasiu, perfectament humit o amb la instal·lació d'extracció 

de pols. emprar si fora necessari, robes de protecció personal ( adaptador per la 

cara i filtre mecànic) 

-S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la 

serra. 

-S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la 

visibilitat per realitzar el tall. 

-S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula 

del tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

-S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 

-Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin 

convenientment entrescades. 

-En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en 

aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de 

canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 

-S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel 

qual es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut 

sobre maquinària. 

 
1.6.1.4. Soldatge. 
Donades les característiques constructives de l'edifici a construir no es necessari 

que hi hagi una presència dels equips de soldatge amb obra, encara que per 

quelcom operació específica recorrerem a l'ús del soldatge elèctric i oxiacetilènica. 

Formes i agents causants dels accidents. 

- Cremades provinents de radiacions infraroges. 

- Radiacions lluminoses. 

- Projecció de gotes de ferro en estat de fusió. 

- Intoxicació per gasos. 

- Electrocució. 

- Cremades per contacte directe amb les peces soldades. 
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- Incendis. 

- Explosions per l'ús de gasos liquats. 

Prevenció de riscs. 

- En interiors es separaran les zones de soldatge. 

- Es pot produir una electrocució, si tirem aigua en cas d'incendi. 

- S'ha de tancar l'element de subministrat elèctric. 

- Mentre plogui o nevi no es pot realitzar treballs a l'aire lliure. 

- Es realitzaran inspeccions diàries de: cables, aïllaments, etc... 

- S'ha d'evitar el contacte dels cables amb les espurnes. 

- si s'utilitza protecció facial serà necessari homologar-la. 

- La roba a utilitzar a d'ésser sense doblecs ni butxaques. 

- Es obligatori l'ús de polaines i de mandrils. 

- L'equip tindrà una presa de terra connectada a la general. 

- En la soldadura oxiacetilica és necessari instal·lació d'una vàlvula antiretrocés. 

- Es cuitarà l'aïllament de la pinça portaelectrodes. 

 
1.6.1.5. Escales de mà. 
-A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 

d’anar engalzats. 

-Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís 

transparent. 

-No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

-Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu 

centre. 

-Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

-Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la 

seva part superior . 

-L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 

-L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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1.6.1.6. Grua mòbil 
Caldrà tenir present : 

-Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 

-No es treballarà amb el cable inclinat . 

-S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual 

s' aproven l' Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 

d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

 
1.6.2.- En les fases d'execució de l'obra. 
 
1.6.2.1.- Moviment de terres. 
a) Riscs: 

- Atropellament i col·lisions tirant marxa enrera i girs inesperats de la màquina. 

- Caiguda de material d'excavació des de la cullera. 

- Caiguda del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el carro de trabuc aixecat. 

- Fallada de frens i direcció dels camions. 

- Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió bàscula. 

- Caigudes de la cullera amb reparacions. 

- Caigudes dintre de la zona d'excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l'entrada i sortida de camions. 

- Bolcada de màquines. 

b) Protecció col·lectiva. 

- No es permet l'accés de personal en la zona d'influència de la màquina mòbil. 

- Talussos adequats en prevenció a riscs de la baixada de terres i desplomats. 

-Abans d'iniciar l'excavació es consultarà amb els tècnics competents si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, foses asèptiques, etc.. 

- Formació i conservació d'un topall, al costat d'una rampa. 

- Prohibit apil.lar materials en zona de trànsit, mantinguin les vies lliures. 

- Màquines provistes de dispositiu sonor i llum blanca fen marxa endarrera. 
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- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada, de forma que tota 

persona tingui idea del moviment. 

- Cabines amb protecció antivolcament. 

- El control de tràfic es realitzarà amb el auxili d'un operari prèviament format. 

- camions amb cabina protegida. 

c) Protecció individual. 

- Casc homologat. 

- Ulleres antipols. 

- Orelleres antisorrols. 

- Cinturó antivibratori per el maquinista. 

- Botes de goma per tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 

1.6.2.2. Sanejament 
a) Risc. 

- Caiguda de persones. 

- Caiguda d'objectes. 

- Talls i punxades. 

- Cops i atrapaments. 

- Desplomat d'objectes. 

- Projecció de partícules. 

- Contactes elèctrics indirectes produïts treballant amb aparells elèctrics portàtils. 

b) Protecció col·lectiva. 

- Neteja i ordenació de la zona de treball. 

- Il·luminació de la zona de treball. 

- S'ha d'evitar les interferències amb altres treballadors. 

- Les plataformes utilitzades seran de 60 cm d'amplada de zona de treball, amb 

barana composta de barra superior, intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de 

superar els 2 m. d'alçada. 

- S'utilitzarà aparells portàtils amb doble aïllament. 

c) Protecció individual. 

- Casc de seguretat. 
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- Ulleres de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

 
1.6.2.3.- Paviments 
a) riscs. 

Caigudes de persones a diferent nivell. 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Caiguda d’objectes 

Cops amb elements mòbils de màquines 

Sobreesforços 

Contactes elèctrics. 

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

Manipulació de materials abrasius Malalties causades per agents químics 

b) Protecció col·lectiva. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

-Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre 

ells com a màxim. 

-Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 

mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un 

tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 

ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en 

forma de muntant. 

-Extintor de pols química seca. 

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

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-

los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora. 

(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

c) Protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

-Pels treballs amb coles i dissolvents: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

- Pantalla facial, si s’escau. 

-Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

-Pels treballs de col·locació de paviment: 
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- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Genolleres. 

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 

- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 

de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de 

novembre, i les corresponents Normes UNE. 

1.6.2.4.- Abastiment d’aigua 
a) Riscs. 

Caigudes de persones a diferent nivell. 

Caiguda d’objectes per desplom 

Caiguda d’objectes 

Cops amb elements mòbils de màquines 

Cops amb objectes o eines. 

Projecció de fragments o partícules 

Contactes elèctrics 

b) Protecció col·lectiva. 

-Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 

2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

-Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, 
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conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-

los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora. 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

c) Protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

-Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

-Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 
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- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 

de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 

les corresponents Normes UNE. 

1.6.2.5.- Xarxa electrica, telefonica i enllumenat públic. 
a) Riscs. 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Caiguda d’objectes 

Cops amb objectes o eines 

Projecció de fragments o partícules. 

Sobreesforços 

Contactes elèctrics 

Manipulació de materials abrasius. 

Malalties causades per agents físics 

b) Protecció col·lectiva. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 

constituïdes per: 

-Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, 

amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 

100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 

mm. de iàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les 

xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 

convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 

150 Kp. 

-Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
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L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 

2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

-Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 

mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un 

tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 

ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en 

forma de muntant. 

-Extintor de pols química seca. 

-Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-

los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora. 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

c) Protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 

següents: 

-Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 
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- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

-Pels treballs d’instal·lació baixa tensió : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

-Pels treballs d’instal·lació alta tensió : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 

1627/1997). 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 

les corresponents Normes UNE. 

1.6.3.- Mitjans auxiliars. 
1.6.3.1. Bastides tubulars recolzades. 
L'amuntegament de les peces de les bastides noves, s'ha de realitzar mitjançant 

un camió amb grua pròpia. 

Al tenir el suficient espai en el sòl el material és pot distribuir per les rodalies del 

edifici en l'interior del pati d'illeta i en planta baixa en la façana principal. 
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El muntatge s'iniciarà amb l'anivellació de la primera alçada de bastides. 

L'estructura de la bastida s'anirà travant en els punts previstos i es comprovarà 

que els travaments estiguin ben realitzats. 

Les grapes s'elevaran mitjançant una politja. Aquestes s'elevaran en recipients 

metàl·lics que impedeixin la seva caiguda. 

Es col·locarà una barana de 90 cm. d'alçada amb barra intermitja i rodapeu de 20 

cm. en totes les plataformes de treball que siguin necessàries. 

La plataforma tindrà una amplada mínima de 60 cm. i el seu ancoratge serà el més 

perfecte possible. 

1.6.3.2. Escala de mà. 
- S'utilitzarà escales metàl·liques telescòpiques on els graons aniran soldats als 

travessers. 

- Portaran uns punts de recolzament antilliscants, i s'ancoraran al extrem superior. 

- No es treballarà des de ella.No es pot pujar més d'un operari al mateix moment. 

- L'inclinació serà la projecció al terra d'un quarta part de la projecció de l'escala 

damunt el parament vertical i ha de sortit un metre pel forjat o lloc d'accés. 

-La pujada i la baixada es faran per davant d'ella, i no es portaran pesos superiors 

a 20 Kgs. 

- Quan es facin treballs amb altura es faran anar escales tisora, portaran cadenes 

o cables per impedir la seva obertura. No es treballarà amb elements allunyats 

d'ella. 

- Es col·locaran allunyades d'elements mòbils que poden tirar-la pel terra i fora de 

la zona de servei. 
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1. 7.  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. NOMBRE D'OPERARIS  
 

La mà d'obra té una incidència baixa en aquest tipus de treballs no obstant això 

donada la seva envergadura en la fase de major coincidència s'estimen en un 

nombre aproximat als 14 operaris entre personal tècnic laboral directe i laboral 

subcontratado.  

 

Les farmacioles portàtils (mínim 2) disposaran segons la reglamentació del 

següent material sanitari:  

Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, 

mercromines, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, 

esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs 

d'urgència, torniquet, borses de goma per a aigua o gels, guants 

esterilitzats, xeringues, bullidor, agulles per a injectables i 

termòmetre clínic. 

 
Assistència a accidentats.  
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics 

(Serveis Propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on 

traslladar als accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament.  

 

Es disposarà en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons, adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un 

ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'Assistència. 

 

Reconeixement mèdic.  
 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
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1. 8 . INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
 
Es preveu la dotació de locals provisionals per a ser utilitzats pel personal que 

disposaran de menjador i serveis higiènics. En el plànol corresponent en l'apartat 

dedicat a documentació gràfica, s'indiquen els models considerats més adequats 

per als serveis de vestuaris, menjador i condícies. Ja que mitjançant la utilització 

d'aquests elements prefabricats s'aconsegueix, amb el menor cost, proporcionar 

les millors prestacions i funcionalitat en aquest tipus d'instal·lacions.  

 

Aquestes instal·lacions s'haurien de realitzar a l'inici de les obres i mantenir-los fins 

a gairebé la seva terminació, evitant qualsevol possible interferència amb la 

construcció i acabat de les obres que ens ocupen. Per al servei de neteja de les 

instal·lacions higièniques es responsabilitzarà a una persona, o equip de persones, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.  

 

Considerant el nombre previst d'operaris es realitzaran les següents instal·lacions: 

 

Menjadors.-  
 
El recinte destinat a menjadors consistirà en una caseta prefabricada modulada, 

realitzada amb estructura de perfils laminats, amb tancament i cobertes de panells 

"sandwich" en xapa termolacada, per ambdues cares, amb aïllament d'escuma de 

poliuretà extruit en el seu interior. Fusteria en finestres d'alumini anoditzat en el 

seu color, reixes de protecció, sòl constituït per tauler fenòlic i paviment tot això 

prèvia preparació del terreny i fonamentacions.  

 

Contarà amb escalfa plats o menjars i aigüera, perfectament diferenciat del recte 

del local mitjançant envà. Disposarà de recipients per a escombraries o 

desaprofitaments, amb tapa hermètica que es retiraran diàriament.  
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La resta del local disposarà de taules dobles i bancs amb capacitat per a 2x3 

persones, segons es desenvolupa en la documentació gràfica. 

 

 

Vestuaris i Condícies.-  
 

Per a cobrir les necessitats s'habilitaran dos locals d'idèntiques dimensions i 

característiques que el descrit anteriorment per a menjador, disposant cadascun 

d'una cabina amb tasses turques de porcellana o acer esmaltat, una cabina de 

dutxa, amb aigua freda i calenta, dos lavabos amb idèntics serveis i un urinari, tot 

això degudament compartimentat i independitzat.  

 

Es disposarà d'un termo elèctric de 100 L., així com de 10 taquilles metàl·liques de 

25x50x180 cm. disposades en el recinte, juntament amb bancs correguts de 

llistons de fusta. S'equiparan degudament amb penjarobes, papereres, 

portarrollos, tovallorers o secamanos automàtics. 

 

 

Oficina Tècnica.-  
 

En un local de similars característiques i dimensions als citats, se situaran els 

serveis d'oficines tècnica i magatzem d'eines, que es disposarà segons les 

necessitats de la Contracta. 
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1. 9.   NORMATIVA D’OBLIGAT CUMPLIMIENT 
 

1. 9.1.  Legislació i Normativa Tècnica d’Aplicació 
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condicions mínimes de Seguretat y 

Salut en les obres de construcció. 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, per el que s’estableixen les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 

- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat y 

Salut relatives a la manipulació manual de las carregues que comportin 

riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

 

 

 

1. 9.2.  Ordenances 
- Ordenança Laboral de la Construcció: Vidre y Ceràmica (OM de 28/08/70. 

BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 

- Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball (OM de 09/03/71. 

BOE de 16/03/71). 

 

1. 9.3.  Reglamentes 
- Reglament General de Seguretat i Higiene en  el Treball (OM de 31/01/40. 

BOE de 03/02/40, Vigent capítol VII).  

- Reglamento de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM de 

20/05/52. BOE de 15/0652). 

- Reglamento de Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses (RD 2414 

de 30/11/61. BOE de 07/06/61). 

- Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll 

durant el treball (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 
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- Senyalització de seguretat en els centres locals de treball (RD 1403/86. BOE 

de 08/07/86). 

- Reglamento Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 

09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

- Homologació d’equips de protecció personal per a treballadors (OM de 

17/05/74. BOE de 29/05/74. Successives Normes MT de la 1 a la 29). 

- Reglamento dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17/01/97). 

 

1. 9.4.  Normes UNE y NTE 
- Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini, simples i d’extensió. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditives. Tipus i definicions. 

- Norma UNE 81 101 85 Equips de protecció de la visió. Terminologia. 

Classificació i us. 

- Norma UNE 81 200 77 Equips de protecció personal de les vies 

respiratòries. Definició i classificació. 

- Norma UNE 81 208 77 Filtres mecànics. Classificació. Característiques i 

requisits. 

- Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Definicions i classificació. 

- Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat. Assaigs de resistència a la 

perforació de la sola. 

- Norma UNE 81 353 80 Cinturons de seguretat. Classe A: cinturó de 

subjecció. Característiques i assaigs. 

- Norma UNE 81 650 80 Xarxes de seguretat. Característiques i assaigs. 

- Norma NTE ADD/1975 Demolicions. 

- Norma NTE ADG/1983 Galeries. 

- Norma NTE ADZ/1976 Rases i pous. 

- Norma NTE IEP/1973 Posada a terra. 

- Norma NTE ISV/1975 Ventilació. 

- Norma NTE ASD/1977 Drenatges. 

- Norma NTE CEG/1975 Geotècnics. 

- Norma NTE EHZ/1973 Rases. 
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- Norma NTE EME/1975 Encofrats. 

- Norma NTE CCM/1979 Muros. 

- Norma NTE CSL/1984 Lloses. 

- Norma NTE CCP/1083 Pantalles. 

- Norma NTE CSC/1984 Corrides. 

- Norma NTE FCA/1974 Formigó. 

- Norma NTE EMB/1980 Bigues. 

- Norma NTE EHJ/1981 Jásseres. 

- Norma NTE CCT/1977 Talussos. 

- Norma NTE RPP/1976 Pintura. 

- Norma NTE QTF/1976 Fibrociment. 

- Norma NTE QTP/1973 Pissarra. 

- Norma NTE QTS/1976 Sintètics. 

- Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 

- Norma NTE QAA/1976 Enjardinades. 

- Norma NTE QAN/1973 No transitables. 

- Norma NTE QAT/1973 Transitables. 

- Norma NTE IFA/1975 Proveïment. 

- Norma NTE IFC/1973 Aigua calent. 

- Norma NTE IFF/1973 Aigua freda. 

- Norma NTE IFR/1974 Reg. 

- Norma NTE ISA/1973 Clavegueram. 

- Norma NTE ISB/1973 Escombraries. 

- Norma NTE ISH/1974 Fums i gasos. 

- Norma NTE ISS/1974 Sanejament. 

 

1. 9.5.  Directives Comunitàries 
- Directiva del Consell 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut para la utilització por los treballadors dels equips 

de treball (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
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- Directiva del Consell 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut en el treball en obres de construcció temporals o mòbils 

(DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

- Directiva del Consell 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a les disposicions 

mínimes de Seguretat per a la utilització per els treballadors en el treball 

d’equips de protecció individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 

- Directiva del Consell 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la harmonització de 

les legislacions dels estats membres sobre la determinació de l’emissió 

sonora de la maquinaria i material  d’obra de la construcció (DOCE L. 33 de 

08/02/79). 

- Directiva del Consell 81/1051/CEE de 07/12/81 per la que es modifica la 

Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

- Directiva del Consell 84/532/CEE de 17/09/84 referent a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres relatives a les disposicions comuns sobre 

material i maquinària per a la construcció (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consell 84/537/CEE de 1709/84 sobre la harmonització de les 

legislacions dels estats membres referent al nivell de potencia acústica 

admissible dels grups electrògens de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consell 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximació de les 

legislacions dels estats membres relatives a les estructures de protecció en 

cas de bolcada (ROPS) de determinades màquines per a la construcció 

(DOCE L. 186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consell 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre les estructures de protecció de 

caigudes d’objectes (FOPS) de determinades màquines per a la construcció 

(DOCE L. 186 de 08/07/96). 

- Directiva del Consell 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a les emissions sonores 

de les pales hidràuliques, de les pales de cable, de las topadores frontals, de 

les carregadores i de les pales carregadores. 
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1. 9.6.  Convenis de la OIT,  ratificats per Espanya 
- Conveni n º 62 de la OIT de 23/06/37 relatiu a prescripcions de seguretat en 

la indústria de l’edificació. Ratificat per Instrument de 12/06/58 (BOE de 

20/08/59). 

- Conveni n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguretat i salut en la indústria 

de la construcció. 

- Conveni n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protecció de maquinària. 

Ratificat per Instrucció de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 

- Conveni n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguretat i salut dels 

treballadors i medi ambient de treball. Ratificat per Instrument publicat en el 

BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85. 

 

1. 10.  PRESUPOST. RESUM DE CAPÍTOLS 

 

En el Document número 4,  Pressupost, es recull la relació valorada dels capítols 

estimats per l’execució del present Estudi, amb el Resum de Capítols que segueix: 

 
Capítol 01.- INSTALACIONS de SALUD i HIGIENE   5.605,01 €  

Capítol 02.- PROTECCIONS INDIVIDUALS    2.146,34 € 

Capítol 03.- PROTECCIONS COLECTIVES    2.183,56 € 

Capítol 04.- SENYALITZACIÓ i ACOTAMENT    2.767,99 € 

Capítol 05.- ORGANITZACIÓ i SEGUIMENT    2.284,10 € 

 

PRESUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       14.987,00 € 
5% Despeses Generals                

 

PRESUPOST DE CONTRATA      15.736,35 € 
16%  I.V.A.          2.517,82 € 

 

PRESUPOST LÍQUID       18.254,17 € 
 

En Ruben Martos Vaz, a 8 de juny de 2006 


