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1. INTRODUCCIÓ  

El present document correspon a la Memòria de l’Estudi Informatiu “Implantació d'un nou 
ramal en la línia de tramvia de Saragossa” amb codi 722-PRO-CA-6823 que correspon a un 
Projecte Final de Carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de 
Barcelona de la UPC.  

En aquesta s’inclouen les dades mes importants referents a tots els apartats que ha de tenir un 
Estudi Informatiu.  

2. ANTECEDENTS I OBJECTE  

Un cop dut a terme la línia tramviària que uneix el nord amb el sud de la ciutat (L1) i degut a la 
bona acceptació i bons resultats que ha presentat aquesta, es planteja la necessitat d'ampliar 
la xarxa de tramvia per a poder donar cobertura a una major població.  

El 23 de març de 2007 s’aprova per la Junta Local de Govern de l'Ajuntament de Saragossa de 
l'avantprojecte de la Línia del Tramvia de Saragossa. L'obra s’acaba al 2013, encara que ja des 
del 2011 tenia un tram obert. La línia té 12.8 Km i 25 parades, amb un traçat que talla de 
manera vertical la ciutat de Saragossa.  

 
Figura 1. Línia 1 de l’actual tramvia de Saragossa 

 



 Pel que fa a l’acceptació per part de la població, es pot considerar molt bona. En 2011 i 2012, 

encara amb la línia sense finalitzar, hi va haver 7.876.912 i 11.986.389 passatgers 

respectivament. Un cop acabada la línia, el nombre de viatgers va ascendir durant els anys 

2013 i 2014 a 22.364.313 i 26.869.715 respectivament. Xifres més que respectables si 

comparem amb altres tramvies de l’estat espanyol, on Saragossa encapçala tant en nombre de 

viatgers totals com de viatgers/km. 

 
 CIUTAT  VIATGERS ANY 2014 

(en milions de 
persones)  

KM DE LÍNIA  VIATGES/KM  

BARCELONA  24,5  32,1  0,76  
VALENCIA  12,8  20  0,64  
VITORIA  7,3  12,8  0,57  
TENERIFE  12,8  15  0,85  
ZARAGOZA  26,9  12,8  2,10  

Taula 1. Comparació de sistemes tramviaris a Espanya 

 Aquests bons resultats presentats per la xarxa de tramvia actual, han suposat considerar 

l’estudi de l’ampliació d’aquesta. Sembla lògic pensar que l’ampliació vindrà donada per un eix 

perpendicular al que forma la L1, essent així seva direcció Est-Oest pel Nord-Sud de la ja 

existent. D'aquesta manera la xarxa tramviària formarà una creu amb centre el casc històric i el 

barri del centre. Aquesta línia pretén comunicar el barri de les Delicias amb els barris de San 

Jose i Las Fuentes. Durant el gener del present any (2015) es van presentar uns estudis 

preliminars d'aquesta línia en dos trams diferents, presentats com "Informe de viabilidad del 

ramal de las Delicias del tranvia de Zaragoza" i "Informe de viabilidad del ramal de Las Fuentes 

- Miraflores del tranvia de Zaragoza", ambdós informes públics i es poden consultar a la web 

de l'Ajuntament de Saragossa.  

El present document pretén analitzar, avaluar i projectar un dels ramals de la més que possible 
línia 2 del tramvia de Saragossa. En concret s'ha decidit optar pel ramal de les Delicias, ja que 
com en anàlisis posteriors es podrà apreciar, la seva implantació sembla ser més necessària 
que les altres aquí explicades.  

El tramvia és un mode de transport ecològic i respectuós amb el medi. Els principals beneficis 
mediambientals que general es poden resumir en:  

 No emet partícules contaminants en les zones de servitud.  
 La seva contaminació acústica és molt baixa comparada amb altres mitjans de 

superfície: un tramvia que pot dur 220 persones fa el mateix soroll que tres turismes a 
la mateixa velocitat.  

 Pot usar fonts d’energia renovable: l’energia subministrada a les subcentrals 
elèctriques del tramvia podria provenir de fonts renovables 100%. 

 Genera pocs residus durant la seva construcció respecte el ferrocarril subterrani.  
 Té una menor accidentalitat que d’altres transports.  

A l’hora de definir el traçat del recorregut d’un perllongament, cal considerar les següents 
premisses:  

 Apropar-se al màxim a la zona de servitud, i evitar fer transbordaments innecessaris.  
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 Abastar el màxim de població possible per a democratitzar la inversió que suposa la 

seva instal·lació.  

 Garantir unes condicions de seguretat i explotació òptimes, per a que el transport 

públic es desenvolupi amb total normalitat.  

 Integració urbana adequada, que eviti conflictes en les zones de pas. Sobretot amb 

vianants i bicicletes, i també amb la mobilitat privada. 

 Permetre uns enllaçats òptims amb la resta de la xarxa de transport públic. 

 

3. DADES BÀSIQUES 

3.1. LOCALITZACIÓ 
L’àmbit d’actuació del present projecte es situa en la zona centre de Saragossa (barris Centro i 
Casco Històrica) i en la part més Oest de la ciutat (barri de Delicias). La zona considerada ja es 
presenta urbanitzada i presenta poc desnivell. Comprèn el carrer del Conde Aranda i 
l’Avinguda de Madrid en la seva totalitat. 

 

Figura 2. Zona d’estudi del projecte dins la ciutat de Saragossa 

 

3.2. TOPOGRAFIA 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu, s’ha disposat d’un topogràfic 1:5.000  
obtingut de IDEARAGON (unitat geogràfica 383) en format DWG (2D i 3D). 
 

3.3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

L’àmbit de l’estudi es troba completament consolidat i urbanitzat, això comporta que en el 
moment d’urbanització es va formar una esplanada apta pel recolzament del ferm pel pas de 
vehicles (en el cas de la calçada) o per l’execució de les voreres.  



Les càrregues ocasionades per la circulació d’un tramvia no ocasionaran sol·licitacions exigents 
al terreny.  No obstant, es important realitzar un estudi geotècnic del terreny per determinar 
les  característiques dels materials que conformen el subsòl i de la magnitud i característiques  
de la seva resposta a la obra projectada.  

Els materials que afloren a la ciutat i en el seu entorn són, fonamentalment, graves, sorres i 
argiles. Aquesta composició ve donada per la sedimentació del riu Ebre durant el Quaternari, la 
qual es disposa en una capia de varis metres d’espessor per sobre unitats de guix i llims 
depositats durant el Terciari. 
 

4. ALTERNATIVES  

4.1 INTRODUCCIÓ  

La línia de tramvia de Zaragoza ha suposat una evolució en la mobilitat amb transport públic 
en la ciutat. En aquests moments aquesta única línia talla la ciutat en un eix Nord-Sud. És per 
això que des de fa uns anys s’ha pretès donar continuïtat a aquesta alternativa de transport, 
ampliant la línia amb un traçat que donés més cobertura, fent un tall en el eix Est-Oest.  

Degut l’alt percentatge de població que resideix al barri de Delicias (el 17.7%, conformat per 
115.446 habitants respecte el total), s’ha considerat prioritari donar cobertura al tram Oest de 
la ciutat i en serà el principal objecte d’estudi del present projecte.  

 

4.2 TRAÇAT EN PLANTA  

S’han proposat 3 alternatives de traçat per fer possible aquesta connexió tramviària amb el 
barri de Delicias.  

 
Figura 3 Alternatives de traçat amb la línia actual com a referència 
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Es realitzarà inicialment un anàlisi multicriteri convencional, definint uns criteris i atorgant-los 
una ponderació a cadascun d’ells. La suma de tots els criteris atorgarà una puntuació total a 
cada alternativa. L’alternativa amb més puntuació serà la seleccionada per estudiar en més 
profunditat.  

Per a realitzar l’anàlisi es consideraran tres grups d’avaluació: servei i correspondències, 
implantació i entorn i aspectes econòmics i d’explotació. Avaluarem, inicialment, donant una 
puntuació de l’1 al 10.  

Finalment s’ha decidit optar per l’alternativa 2.  

El tramvia circularia pel carrer Conde Aranda fins a creuar-se amb l’avinguda de Madrid. 
Aquesta opció enllaçaria amb el traçat actual de la línia 1 de tramvia en un punt intermedi de 
les parades Plaza España (pel sud) i César Augusto (pel nord).  

Punts forts: El traçat és molt rectilini, amb tan sols una corba i poc pronunciada en el 
encreuament amb avinguda de Madrid. Es tracta d’una via força ample que s’uniria 
directament amb un punt neuràlgic important, com es Plaza España. A més es tracta de l’opció 
amb menys quilòmetres de recorregut variable, amb 850 metres.  

Punts dèbils: El punt més conflictiu es trobaria en l’encreuament entre el carrer de Conde 
Aranda i l’avinguda de Madrid, encara que en aquest cas la corba no serà tan pronunciada. El 
carrer Conde Aranda no presenta una ample de via suficient per l’eficient convivència amb els 
altres modes de transport, pel qual complicarà la circulació dels vehicles motoritzats en 
aquesta via, requerint una redistribució de les línies d’autobusos, tancant trams del carrer a la 
circulació o prohibint-la en un sentit i fent necessària una nova distribució dels sentits de 
circulació dels carrers que es creuen amb Conde Aranda. Actualment existeix la línia 33 
d’autobusos, la qual discorre pel traçat que comporta aquesta alternativa.  

 

4.3 SECCIÓ I REPARTIMENT D’USOS DEL CARRER  

En aquest apartat es pretén analitzar quin repartiment de l’espai per als diferents modes de 
transport serà el més adequat. Entrarem a considerar tres grups diferenciats: el transit rodat i 
les bicicletes, l’espai pels vianants i jardineria i l’espai de la zona del tramvia.  

S’haurà de fer un estudi diferent per cada tipus de via existent, diferenciant així la zona del 
carrer del Conde Aranda, la zona de l’avinguda de Madrid fins l’encreuament amb l’avinguda 
de Navarra i la zona de l’avinguda de Madrid fins Los Enlaces.  

Es realitzarà altre cop un anàlisi multicriteri convencional per a cada una de les zones, definint 
uns criteris i atorgant-los una ponderació a cadascun d’ells. La suma de tots els criteris 
atorgarà una puntuació total a cada alternativa. L’alternativa amb més puntuació serà la 
seleccionada per estudiar en més profunditat.  

 

4.3.1 CARRER DEL CONDE ARANDA  

Després de fer l’anàlisi multicriteri, s’ha decidit fer passar el tramvia pel centre del carrer, amb 
les andanes centrals. Es busca guanyar espai pels vianants, aconseguir un espai pel tramvia i 
assegurar un mínim espai vehicular. Es proposarà, per estar en correspondència amb el darrer 



propòsit, fer circular els dos sentits del tramvia junts però desviats cap un lateral, per així 
poder introduir algun carril per vehicles, el qual podria mantenir el sentit de la via actual, de 
sortida del centre. En alguns trams, però, no serà possible encabir un carril pel trànsit 
motoritzat, ja que les àrees destinades a les parades dels tramvies per tram requeriran de 
major amplitud.  

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 7.8 metres en la secció del 
carrer quan no s’hi trobi una parada i de 11 metres en zona de parada. Considerant que 
l’amplitud de la secció del carrer era, en quasi tota la seva longitud, d’uns 20 metres, ens 
deixaria en el primer cas l’opció de fer una calçada d’uns 3.5-4 m, deixant uns 8-8.5 metres per 
encabir-hi les dues voreres, mentre que en el segon cas no hi cabria la calçada i es trobaria un 
espai a repartir de 9 metres entre les dues voreres.  

Les línies de busos que actualment circulen per aquesta via s’hauran de reconsiderar, ja bé 

sigui canviant el seu recorregut o eliminar-les si les seves funcions ja es veuen el suficientment 

cobertes. 

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, major aprofitament de l’espai i 
de les infraestructures de cablejat que en el cas de separar les andanes.  

Punts dèbils: Eliminació de la circulació del trànsit rodat en les zones on s’hi trobi una parada, 
tant dels cotxes com de totes les línies d’autobús que hauran de ser redissenyades. Segregació 
doble de la via degut al espaiament interior de les dues vies que afectarà als vianants que 
vulguin creuar per una zona de parada. Dificultat major en l’accés degut al fet que s’haurà de 
creuar una via del tramvia per accedir a l’andana central.  

 

4.3.1 L’AVINGUDA DE MADRID FINS L’ENCREUAMENT AMB L’AVINGUDA DE 

NAVARRA  

Després de fer l’anàlisi multicriteri, s’ha decidit fer passar el tramvia pel centre del carrer, amb 
les andanes centrals. Es busca guanyar espai pels vianants, aconseguir un espai pel tramvia i 
assegurar un mínim espai vehicular. Es proposarà, per estar en correspondència amb el darrer 
propòsit, fer circular els dos sentits del tramvia junts però desviats cap un lateral, per així 
poder introduir algun carril per vehicles, el qual podria mantenir el sentit de la via actual, de 
sortida del centre. En alguns trams, però, no serà possible encabir un carril pel trànsit 
motoritzat, ja que les àrees destinades a les parades dels tramvies per tram requeriran de 
major amplitud.  

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 7.8 metres en la secció del 
carrer quan no s’hi trobi una parada i de 11 metres en zona de parada. Considerant que 
l’amplitud de la secció del carrer era, en quasi tota la seva longitud, d’uns 20 metres, ens 
deixaria en el primer cas l’opció de fer una calçada d’uns 3.5-4 m, deixant uns 8-8.5 metres per 
encabir-hi les dues voreres, mentre que en el segon cas no hi cabria la calçada i es trobaria un 
espai a repartir de 9 metres entre les dues voreres.  

Les línies de busos que actualment circulen per aquesta via s’hauran de reconsiderar, ja bé 
sigui canviant el seu recorregut o eliminar-les si les seves funcions ja es veuen el suficientment 
cobertes.  



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 
   

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, major aprofitament de l’espai i 
de les infraestructures de cablejat que en el cas de separar les andanes.  

Punts dèbils: Eliminació de la circulació del trànsit rodat en les zones on s’hi trobi una parada, 
tant dels cotxes com de totes les línies d’autobús que hauran de ser redissenyades. Segregació 
doble de la via degut al espaiament interior de les dues vies que afectarà als vianants que 
vulguin creuar per una zona de parada. Dificultat major en l’accés degut al fet que s’haurà de 
creuar una via del tramvia per accedir a l’andana central.  

 

4.3.2. AVINGUDA DE MADRID FINS LOS ENLACES  

Degut a les similituds respecte la situació al carrer Conde Aranda, es proposa prendre el mateix 

criteri en quan a la implementació del tramvia. 

5. ESTUDI DE MOBILITAT I DEMANDA  

5.1. URBANITZACIÓ  

La zona d'estudi es troba en una àrea bàsicament d'espai residencial. Tan sols es distingeix un 
espai d'ús diferent, entès com a equipament, el qual es tracta de l'estació de tren Zaragoza-
Portillo de rodalies.  

 

5.2. POBLACIÓ I OCUPACIÓ  

Els 5 barris que es veuran afectats de forma més directa per la implementació del nou ramal 

del tramvia suposen el 40.75% de la població resident a Saragossa. Això suposa un total de 

286.084 habitants en un espai de 13,865 Km2. La densificació de la població és important en 

aquesta zona, de 20.633,538 hab/Km2 respecte els 726,039 de mitja de la ciutat de Saragossa, 

unes 27 vegades més elevada. 

 CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ 
(HAB) 

46879 53411 110745 50321 24728 286084 702123 

SUPERFÍCIE 
(KM

2
) 

1,984 1,809 3,285 3,02 3,767 13,865 967,06 

DENSITAT 
DE 
POBLACIÓ 
(HAB/KM

2
) 

23628,53 29525,15 33712,33 16662,58 6564,37 20633,54 726,04 

Taula 2. Dades de població i superfície de la ciutat i barris de Saragossa 

A la zona d’estudi hi ha unes 109.978 persones que constitueixen la població activa. Aquestes 

estan sobretot situades a Delicias (amb 42.845 persones actives, que suposa gairebé el 40% del 



conjunt dels 5 barris. El percentatge de població activa de la zona d’estudi(59.13%) i de les 

persones ocupades (47.79 %) s'ha considerat el mateix per tota la població de Saragossa. 

 CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIOS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ (15-64 
ANYS) 

31307 32720 72459 31913 17595 185994 466157 

POBLACIÓ ACTIVA 18512 19347 42845 18870 10404 109978 275639 

TAXA 
D'ACTIVITAT 

59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 

POBLACIÓ 
OCUPADA 

15018 15696 34759 15309 8440 89221 223616 

TAXA 
D'OCUPACIÓ 

47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 

Taula 3. Ocupació dels ciutadans de Saragossa 

 

5.3. OFERTA DE TRANSPORT  

5.3.1. XARXA FERROVIÀRIA  

Dins la zona d’estudi, l’oferta ferroviària està composada per les línies de rodalies, de mitja 
distancia i de llarga distància. Totes aquestes línies es reparteixen per les diferents estacions 
ubicades en Saragossa:  

- Zaragoza Goya  

- Zaragoza Miraflores  

- Zaragoza Portillo  

- Zaragoza-Delicias  

 

5.3.2. XARXAD’AUTOBUSOS  

La xarxa de bus de Saragossa forma una malla que cobreix la totalitat del municipi. El servei 
d’autobusos contempla 6 línies nocturnes.  

Existeixen 11.04 quilòmetres de viari sobre el qual s’ha construït o pintat carril bus, la majoria 
d’ells en únic sentit.  

Dins les línies d’autobusos, contemplem algunes que ens seran d’especial atenció per la 
inserció del nou tramvia:  

- Línies amb trams coincidents amb el traçat del tramvia: 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 51, 
52  
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- Línies que es creuen amb el traçat del tramvia: 20, 42, 53  

 

5.3.3. TRAMVIA  

L’actual línia de tramvia de Saragossa (Línea 1) dona servei en l’eix Nord-Sud de la ciutat. La 
longitud total de la primera línia és de 12.8 km, que es recorren a una velocitat comercial de 21 
km/h (completant-se la totalitat del recorregut en 40 min), sobre una via d’ample internacional 
(1435 mm d’ample). El primer tram va ser inaugurat el 4 d’abril del 2011.  

L’actual tramvia ha rebut varis premis nacionals i internacionals degut a l’encertada decisió de 
la implantació d’aquest, sent considerat el millor projecte de tramvia i metro lleuger de l’estat 
espanyol, sent a més, el més rendible econòmicament.  

Són per les causes mencionades amb anterioritat, que es preveu que una ampliació de la línia 
tramviària pot significar un encert en la mobilitat del terme municipal de Saragossa, nodrint a 
més, l’actual línia existent.  

 

5.3.4. ITINERARIS PER A CICLISTES  

La xarxa ciclista de Saragossa consta dels següents carrils bici  

 
Figura 4. Xarxa de carrils bici a Saragossa 

S’observa per que per la zona on circularia el projecte del tramvia no existeix un carril bici que 
asseguri el bon trànsit d’aquestes. Amb la modificació de la secció del carrer, les noves vies 
contemplaran un espai més pacífic per a què vianants i ciclistes comparteixin la via amb el 
tramvia, sobretot en el carrer del Conde Aranda i el segon tram de l’avinguda de Madrid.  

 

5.3.5. XARXA VIÀRIA  

Saragossa es una ciutat amb un dens trànsit de vianants en la majoria dels seus districtes, fet 
corroborat pels diferents estudis de mobilitat realitzats al llarg de les últimes dècades.  



Segons l’ “Atlas de urbanismo comercial de la Ciudad de Zaragoza” del Pla Local de Comerç de 

Saragossa, 2004-2007, existeixen fluxos de la ciutat on la intensitat mitja de vianants supera els 

77.000 vianants per dia. 

CARRER-PASSEIG-
AVINGUDA 

Nº IMVD 

INDEPENDENCIA 35 77488 

PAMPLONA 13 41570 

SAGASTA 2 41104 

LA CONSTITUACIÓN 9 35102 

ESPAÑA 4 32300 

CESÁREO ALIERTA 44 29188 

LAS TORRES 47 28439 

ESPAÑA (GAMBRINUS) 2 26631 

DELICIAS 29 26614 

DAMAS 27 25813 

ALFONSO 1 25478 

CINCO DE MARZO 10 25208 

CONSTITUCIÓN 20 25063 

SAN MIGUEL 1 24542 

DON JAIME 7 24468 

DAMAS 11 24333 

SAN MIGUEL 15 23237 

DELICIAS 4 22962 

GRAN VÍA 65 22653 

SAGASTA 5 22521 

CESAR AUGUSTO 52 22145 

SAGASTA 9 21783 

MADRID 64 21125 
Taula 4. Intensitat mitja de vianants per diferents punts de la ciutat de Saragossa 

 

5.4. PEVISIÓ DE LA DEMANDA  

5.4.1. DEMANDA USUARIS AUTOBÚS  

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, existeixen unes línies d’autobús que donen servei al 

mateix tram pel qual es projecta el ramal. Aquest fet ens serà de molta utilitat, ja que 

coneixent els usuaris que pugen i baixen a cada parada d’autobús, podem determinar que 

seran usuaris potencials del nostre sistema tramviari. 

PAL NOM PUJATS BAIXATS 

152 Av Madrid 29 1126 690 

154 Av Madrid 36 410 570 

155 Av Madrid 36 490 2196 

158 Av Madrid 94 461 549 
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160 Av Madrid 108 652 2324 

161 Av Madrid 117 310 423 

162 Av Madrid 119 555 445 

163 Av Madrid 134 1797 2838 

165 Av Madrid 139 3463 740 

167 Av Madrid 158 781 960 

169 Av Madrid 170 552 2036 

171 Av Madrid 186 1958 806 

173 Av Madrid 215 2481 784 

175 Av Madrid 220 750 1012 

176 Av Madrid 241 2278 1217 

178 Av Madrid 259 2137 905 

180 Av Madrid 285 1277 600 

181 Av Madrid 285 815 299 

3036 Av Madrid - Aljaferia 1506 1545 

3037 Av Madrid -P.Calanda 998 3040 

3071 Av Madrid-Aljaferia 488 545 

315 C. Aranda 2 3440 2350 

317 C. Aranda 7 1077 2080 

320 C. Aranda 41 1374 1179 

324 C. Aranda 122 838 1550 

TOTAL  32014 31683 

Taula 5. Usuaris pujats i baixats en dia laboral en cada parada d’autobús 

S’han obtingut el valors del nombre d’usuaris que pugen i baixen en cada parada. Encara que 
estiguem infravalorant el nombre de desplaçaments, considerarem com a valor de referència 
del viatges/dia com la semisuma entre el total d’usuaris que pugen i baixen (ja que molts seran 
provinents o amb destinació a una zona fora del tram considerat).  

Per al càlcul d’usuaris anual, es considerarà un any amb 250 dies laborals i 115 festius. Pels 

dies festius, el nombre d’usuaris serà molt inferior al considerat en dia laboral, per tant 

s’aplicarà un factor de 0.5 al nombre de desplaçaments. 

 

 DESPLAÇAMENTS/DIA DIES DESPLAÇAMENTS 

DIES 
LABORALS 

31848,5 250 7962125 



DIES 
FESTIUS 

15924,25 115 1831289 

TOTAL  365 9.793.414 
Taula 6. Previsió de desplaçaments dels usuaris provinents de les línies actuals d’autobús 

 

5.4.2. Transport privat  i induïts  

Segons l’estudi previ realitzat per l’ajuntament de Saragossa, la construcció del nou ramal 

generaria desplaçaments d’usuaris procedents d’altres modes que no son l’autobús, de 

manera que 

Viatgers procedents de vehicles privats 1.373.480 

Viatgers induïts 783.703 

Viatgers no provinents de les línies d’autobús 2.187.183 

Síntesi de resultats  
Taula 7 . Previsió de desplaçaments dels usuaris no provinents de les línies actuals d’autobús 

 

Amb els valors de desplaçaments calculats en els apartats 5.1 i 5.2, tenim un valor de demanda 

final de 

Viatgers no provinents de les línies 
d’autobús 

2.187.183 

Viatgers provinents de les línies d’autobús 9.793.414 

DEMANDA TOTAL 11.950.597 
Taula 8. Demanda prevista del nou ramal 

6. ESTUDI D’ EXPLOTACIÓ  

6.1. HIPÒTESIS  

Els temps de recorregut són calculats mitjançant una simulació de la marxa dels tramvies que 
considera els següents factors:  

- Capacitat d’acceleració dels tramvies: 1 m/s2  

- Capacitat de desacceleració: 0.85 m/s2  

- S’utilitzen les equacions del MRU i del MRUA per calcular l’avanç dels trens  

- Prioritat màxima als encreuaments: no hi haurà parada del tramvia a no ser que hi hagi 
pertorbacions del trànsit  

- Freqüència en HPM: 12 trams/hora, 1 tram cada 5 minuts  
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- Temps d’espera al fi de línia: 6 minuts  

- Període d’hora punta: de 7.30h a 10h i de 13.30h a 20h  

- Temps de parada a les estacions:  

Estació Temps de parada 
(en segons) 

César Augusto 40 

Mayoral 30 

Portillo 30 

Navarra 30 

Plaza de Huesca 30 

Rioja 30 

Enlaces 40 
Taula 9. Estacions i els seus temps de parada 

 
Velocitats de circulació: Inferior quan els vianants comparteixin plataforma amb el tramvia  

ZONA DISTÀNCIA 
(M) 

V(KM/H) 

CARRER DEL CONDE ARANDA 810 30 

AVINGUDA DE MADRID FINS LA PARADA NAVARRA 600 50 

DESDE LA PARADA NAVARRA A LA PARADA LOS ENLACES 1450 30 
Taula 10. Velocitats màximes en els diferents trams 

 

6.2. PROPOSTA FINAL  

Les suposicions vistes fins ara impliquen introduir un total 13 nous tramvies per a poder 
assegurar una freqüència mínima de 5 minuts en tota la línia. Aquest fet implica dos 
problemes: per una banda el gran cost econòmic que implica tant l’adquisició com 
manteniment i explotació dels 13 aparells, i per l’altra banda el sobredimensionament del tram 
comú, que amb les consideracions vistes tindrà una freqüència de 2 minuts i 30 segons entre 
trens.  

Per a intentar solucionar aquestes dues situacions s’ha decidit aplicar una nova hipòtesis: 

utilitzar una freqüència de 4 min pel tram comú i que les freqüències prenguin valors similars 

entre els altres dos trams. Amb aquesta suposició, s’ha trobat una solució on circularien 12 

tramvies per la L1 actual, amb una freqüència de 6 min i 45 segons, mentre que pel nou ramal 

hi passarien 10 tramvies amb una freqüència de 6 min i 40 segons. Això suposa un increment 

de 6 tramvies en la flota, molt inferior als 13 considerats amb anterioritat. 



 
Figura 5. Gràfic espai-temps de la proposta per la línia L1 en hora punta 

 
Figura 6. Gràfic espai-temps per la proposta final del nou ramal fins a Mago de Oz
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7. TRAÇAT  

7.1. OBJECTIUS  

Es pretén descriure dels paràmetres mínims de traçats adoptats per la construcció del sistema 
de tramvia així com els llistats dels eixos. Per a la definició del traçat s’ha partit de la solució 
extreta de l’estudi d’alternatives.  

 

7.2. CONSIDERACIONS GENERALS  

Els paràmetres geomètrics introduïts s’han escollit amb l’objectiu d’assolir un alt grau tant a 
nivell d’explotació (velocitat comercial, manteniment de vies, comoditat de l’usuari) com a 
nivell de seguretat.  

És per això que, pel càlcul complert del eixos en planta, ha primat la comoditat de l'usuari i ha  
limitat la inclinació dels tramvies i les oscil·lacions de la suspensió així com, l'espai lateral sobre  
la via, que va en detriment de l'estabilitat i provoca un desgast accelerat dels carrils.  

El tram de tramvia d’aquest projecte esta format per una successió d’alineacions rectes i 
corbes  que estaran dissenyades sense peralt en els encreuaments amb vehicles per permetre 
unes  bones condicions de pas i amb peralt en trams que no afectin el trànsit rodat.  

Les característiques de confort dels passatgers tenen un caràcter més restrictiu pel càlcul de la  
geometria que les condicions de seguretat de la circulació dels tramvies. No obstant això, s’ha  
optat per un càlcul d'implantació generós quan les condicions d'inserció ho han permès, en  
particular en les transicions. A més, aquest fet és molt important per assegurar la correcta  
inserció del tramvia en el traçat i evitar riscos de desencarrilament. 

 

7.3.PARÀMETRES DE DISSENY EN PLANTA I ALÇAT  

La taula següent resumeix els paràmetres bàsics estàndards de disseny: 

 
• Velocitat màxima de circulació 
 

V= Vmàx = 50 km/h en tram urbà 

 
• Ample de via 
 

1,435 mm 

 
• Radi horitzontal mínim de la xarxa i vies de 
servei 
 

 

Desitjable 25 m (en línia) 
Absolut 20 m 
 
• Radi vertical mínim de la xarxa 
 

 



   

Desitjable 700 m 

Absolut 
300 m còncau 
500 m convex 

 
• Pendent màxim de la xarxa 
 

 

Desitjable (en rampes sense límit de 
longitud) 

60 ‰ 

Absolut (en situacions puntuals) 70 ‰ 
Pendent màxim excepcional en vies de 
servei 

80 ‰ 

 
• Distància mínima entre eixos de dues vies 
paral·leles en recta 
 

3,17 m (sense bàcul a l’entrevia) 
3,52 m (amb bàcul a l’entrevia) 

 
• Amplada total mínima de franja reservada( 
2 vies en recta) 
 

6,31 m (sense bàcul a l’entrevia) + separador 
6,66 m (amb bàcul a l’entrevia) + separador 

 
• Amplada franja en parades 
 

11 m  

 
• Altura del fil de contacte de 
subministrament elèctric sobre el cap de 
carril 
 

 

Màxima 6,00 m 
Normal i cruïlles 5,75 m 
Mínima (aplicable només a trajectes 
inaccessibles a d’altres vehicles) 

4,00 m 

 
• Longitud d’andana a les parades (per a 
composicions de 2 vehicles acoblats) 
 

Mínim absolut : 62,4 m 
General : 65 m 
Terminals intermediàries: 40 m 

 
• Altura de la vora de l’andana sobre el cap 
del carril 
 

35 cm (50 mm per sota del pis interior del 
material mòbil) 

 
• Peralt màxim 
 

 

A les parades 0 mm 
Als trams compartits amb trànsit de vianants 
o de vehicles (compatible amb el pendent 
transversal del vial) 

45mm 

A trams exclusius: 150 mm 
 
Transició entre rectes i corbes horitzontals 
circulars: 
 

Clotoide 
Longitud mínima 10 m 
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• Acceleració màxima transversal no 
compensada: 
 

En explotació: 0,68 m/s
2

 

Dimensionant per a la infraestructura: 1m/ s
2

 

 
• Sobre acceleració transversal màxima: 
 

0,40 m/s
3

 

 
• Variació de peralt màxima: 
 

2,50 mm/m 

Taula 11. Paràmetres bàsics estàndards de disseny del traçat del tramvia 

 

7.4. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
El traçat s’inicia al principi del carrer del Conde Aranda, com una prolongació de la via 

tramviària existent, definint tal punt com el PK 0+000. 

 

7.4.1. CARRER DEL CONDE ARANDA 

El traçat pel carrer del Conde Aranda és bastant rectilini i uniforme, on els únics acords vindran 

donats per la separació dels les vies al trobar-se amb una parada.  

El mínim radi de corba en planta considerat ha estat de 200 m i el màxim pendent en alçat ha 

estat d’un 3.07%. 

 
Figura 7. Traçat en planta en el carrer del Conde Aranda 



   

 
Figura 8. Secció tipus sense parada del carrer del Conde Aranda  

 

7.4.2. AVINGUDA DE MADRID FINS AVINGUDA DE NAVARRA 

Serà el tram del traçat que presenta majors conflictes. Corbes més pronunciades i haver de 

creuar la vies importants de trànsit motoritzat seran les principals problemàtiques d’aquesta 

zona. 

A diferència dels altres trams, el tramvia haurà de circular entre carrils de trànsit motoritzat i 

haurà de creuar aquests diverses vegades, així com transitar pel centre d’una rotonda. 

El radi mínim emprat en planta ha estat de 80 m i el màxim pendent en alçat de 2.43 %. 

 
Figura 9. Traçat en planta en l’avinguda de Madrid 
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Figura 10. Secció tipus sense parada de l’avinguda de Madrid 

 

7.4.1. AVINGUDA MADRID FINS LOS ENLACES 

El traçat per aquest tram tindrà els mateixos factors condicionants que el tram del carrer del 

Conde Aranda.  

En aquest cas el mínim radi de corba emprat en planta ha estat de 300 m i el pendent màxim 

ha estat del 3.19%. 

8. VIA, SUPERESTRUCTURA DE VIA, MATERIAL MÒBIL I COTXERES 

La superestructura de la via ha de permetre un repartiment uniforme de les càrregues a la 
plataforma del tramvia, el manteniment de l’ample de via i el guiat, el sosteniment dels 
vehicles amb un desgast mínim de conservació i el revestiment de la via. Segons la secció, 
aquest revestiment haurà de permetre la circulació de vehicles de carretera i de vianants.  

Per altra banda, cal tenir en compte que el carril es l’element emprat com a retorn del corrent 
de la catenària. Per aquest motiu, cal evitar les derivacions i els corrents erràtics que puguin 
provocar la corrosió dels elements propers a la via. A més, és altament recomanable oferir un 
bon aïllament elèctric al sistema, com a conseqüència del perill de les esmentades corrents 
erràtiques.  

 

8.1.VIA  

L’ample de via entre cares internes de la xarxa és de 1435 mm, és a dir, l’ample internacional 
d’un carril continu soldat.  

El carril que es col·loca és el carril Ri55N, que és l’utilitzat a la resta de la xarxa tranviaria de 
Saragossa.  

Les característiques d’aquest carril són les següents: 

 Altura: 150 mm  



   

 Amplada del patí: 150 mm  
 Amplada del xampinyó: 56 mm  
 Espessor de l’ànima: 12 mm  
 Amplada de la gola: 36 mm  
 Altura de la gola: 47 mm  
 Pes per metre lineal: 55,48 kg  

 

8.2.SUPERESTRUCTURA DE VIA  

La superestructura de via és el conjunt composat per les capes de la subbase i base, els carrils, 
les subjeccions, el aparells de via i el revestiment de la via i els elements de drenatge. Aquesta 
assegura la continuïtat mecànica de rodament del material mòbil en condicions de:  

 Seguretat màxima: inserció, visibilitat, no descarrilament.  
 Confort satisfactori pels viatgers i pels veïns: vibracions, impacte acústic, acceleració.  
 Durada de vida òptima: dimensionament de la plataforma, resistència mecànica.  



La via permet igualment el retorn de l’alimentació elèctrica dels motrius, i també presenta un 
bon aïllament respecte el terra.  

La solució triada es reflecteix en els plànols de superestructura de via. 

Pel que respecta a la superestructura de via es manté anàlogament la solució emprada a les 
xarxes tramviàries existents, és a dir, la via en placa de formigó amb juntes especials pel 
recolzament de lloses, amb fixacions elàstiques i riostres alternades, elastòmer sota el patí, 
amb elements aïllants i elàstics entre el carril i el revestiment. Aquesta solució es basa en una 
secció típica composta per:  

 
 20 cm de formigó HM-25 por sota del patí del carril amb 2,5 metres d’amplada (per 

cada via), amb una malla de 20x20 en la zona de la junta i barres longitudinals de 8mm 
de diàmetre a la vora pe a les zones de llamborda i aglomerat. 

 Juntes especials JRI cada 3 m, amb goma de impermeabilització de la junta  
 15 cm de formigó HM-15 de neteja 
 10 cm de tot-ú artificial, compactat segons PG-3 
 Explanada mínima amb CBR 5 (E1) 

Respecte al revestiment de la via, s’han previst les següents tipologies: 

 Paviment de pedra artificial, de llamborda o peces prefabricades, per a espais 
transitables per vianants, parades o punts singulars (rampes d’accés al pas inferior i el 
propi pas).  

 Paviments d’aglomerat asfàltic, constituït per dues capes bituminoses (una de base i 
una altra de rodament) esteses sobre la capa de formigó compactat.  

 Gespa artificial, que es col·locarà en els trams on el tramvia estigui segregat (no hi 
puguin creuar ni vehicles ni vianants) i en aquells punts que no siguin singulars (pas 
inferior i les seves rampes).  
 



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 

8.3.MATERIAL MÒBIL  

Al tractar-se d’una extensió de tramvia, l’elecció del material mòbil està subjecte a la tipologia 
de material escollit per la línia 1 del projecte. 

El material mòbil seleccionat durant la línia 1 del projecte és l’Urbos III, construït per CAF. La 
quantitat de tramvies ha estat en 6 tramvies. 

El Tramvia Urbos és una família de tramvia de pis-baix construït per CAF. Té un disseny 
modular i una longitud de 30 a 50 metres. Es tracta d’un tramvia d’ample 
internacional, bidireccional amb dos cabines de conducció, constituït per 5 caixes 
articulades que es recolzen en dos bogies motors en els seus extrems, i en un bogie 
portant en la caixa central. L’equip de tracció està basat en tecnologia IGBT i motors 
trifàsics asíncrons. Disposa d’un equip ACR híbrid dotat d’ultracondensadors i bateries 
Ni-MH que permeten realitzar el recorregut entre dos estacions sense catenària.  

 

 
Figura 11. Esquema del tramvia Urbos III 

El tramvia de Saragossa s’alimenta a través de la catenària de 750 Vcc i posseeix tres bogies, 
dos d’ells motors, contant en total amb 8 motors de 60 kW de potència cada ú. 

La característica més destacable i innovadora de l’Urbos III és el sistema ACR 
d’emmagatzematge d’energia en el propi tramvia, mitjançant un conjunt de bateries i ultra-
condensadors que li permetin recuperar energia durant la frenada del comboi, podent-se 
aprofitar després. Amb aquest sistema, reforçat amb un sistema de càrrega en les parades, 
mitjançant patí inferior, es garanteix la circulació del tramvia sense necessitat de catenària 
durant curts espais de temps. 

 

8.4. COTXERES 

La cotxera es troba ubicada en una parcel·la de titularitat municipal adjacent amb l'avinguda 

Gómez Laguna i el carrer Volver a empezar. 

És des d'aquí on és controlarà tota la informació sobre el manteniment i la programació del 

tramvia, i es vigilarà la senyalització ferroviària de tots els quilòmetres del traçat de la línia.  

El recinte tindrà capacitat per aparcar a les cotxeres 31 vehicles de 33 metres de longitud i 
altres 6 més en les vies de taller. La parcel·la comptarà amb una estació de servei, una nau de 
tornejat que es dedicarà al reperfilat de les rodes, una zona de rentat dels combois, els tallers, 
un aparcament i un edifici administratiu. La superfície total serà de 24.000 metres quadrats. 



   

El projecte que va aprovar l'Ajuntament de Saragossa per la L1 establia que a mig i llarg 
termini, la flota recorrerà 1,7 milions de quilòmetres cada any, és a dir, que cada vehicle farà 
una mitjana d'entre 53.000 i 68.000 quilòmetres anuals. Per garantir el seu perfecte estat de 
manteniment s'efectuaran més de 171 inspeccions anuals a cada un d'ells. 

Diàriament, cada un dels vehicles es dirigirà a l'estació de servei, on bolcarà les dades de la 
jornada i es podran efectuar els controls diaris. 

Partint dels càlculs realitzats a l’ANNEX 6. Estudi d’explotació, s’ha de preveure un espai 
d’emmagatzemat suficient per acollir 6 tramvies de 32 m suplementaris. Actualment la 
cotxera compta amb espai suficient per emmagatzemar 31 tramvies, més que suficient per 
acollir els nous vehicles en el seu recinte sense necessitar una modificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ubicació de la cotxera 
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Figura 13. Fotografia aèria de la cotxera 

9. PARADES  

Les parades del nou tram seran mantindran el estil de les actuals, però tindran unes 
dimensions superiors a la majoria de les existents ja que seran parades centrals.  

El sistema haurà de ser totalment accessible i utilitzable per persones de mobilitat reduïda 
(PMR). El desnivell entre la plataforma de l’andana i la rasant del carrer es supera Mitjançant 
rampes suaus que s’adapten a la normativa vigent relativa a la supressió de barreres 
arquitectòniques.  

 

9.1.ANDANA, PLATAFORMA D’ACCÉS I MARQUESINES  

Andana i plataforma d’accés:  

Els condicionants bàsics de disseny d'aquesta plataforma són:  

- Alçada respecte a les vies: 35 cm.  

- Distància entre la vora de l’andana i el vehicle serà de 10 cm, com a màxim absolut.  

- Establiment de dues rampes a les capçaleres de la plataforma. Amb pendent no superior 
al 8% i pels volts del 4% habitualment.  



   

- Pavimentació anti-relliscant al llarg de tota la plataforma.  

- Diferenciació cromàtica de la vora de la plataforma per indicar l’accés al tramvia.  

- Diferenciació de les textures del paviment per senyalització d’itinerari per invidents 
(panot estriat)  

- Pendent transversal de l’andana (≈2%) per el desguàs de l’aigua.  

- La longitud mínima absoluta d’andana serà presa en 50, ja que els tramvies que circulen 
actualment a la xarxa de Saragossa es composen de 5 mòduls de 32 metres 
(ampliables a 7 mòduls de 42 metres). 

Marquesines:  

- La llargària és de 15.425 metres.  

- L'alçada serà de 2.70 metres. 

- L’amplada de la marquesina és de 3.714. 

La coberta serà d’acer laminat, pintat amb pintura anticorrossió i lacada en negre. Els noms de 
les parades estan encunyats amb grans lletres que es retroiluminen. 

L’armari central comptarà amb un panell de contraxapat, acabat en polièster de color negre. 
En el seu interior aniran instal·lats els sistemes elèctrics i de comunicació amb el Centre de 
Control. A més, en aquest panell s’ubicarà la màquina expenedora de bitllets, completament 
integrada en la pròpia marquesina. 

Pel que respecta a l’expenedora estarà dissenyada  seguint les aportacions de l’ONCE i la 
Fundació DFA en quan a l’accessibilitat, amb la finalitat de que sigui practicable pels usuaris 
amb mobilitat i visió reduïda. Inclourà texts en Braille i la pantalla comptarà amb un mode de 
contrast especial per a que es pugui apreciar amb claredat. El terra que rodeja la màquina 
expenedora comptarà amb textura podotàctil. 

A més de l’expenedora, l’armari central inclourà informació a l’usuari, així com plans de la línia 
i de la zona en la que està ubicada cada parada. Les caixes de llum, que funcionaran com 
columnes de l’estructura, estaran fabricades amb doble vidre laminat i tindran una alçada de 
2.70 metres. Emetran llum de color blanc per les seves quatre cares, per a il·luminar l’interior 
de la marquesina i, també, per a que siguin fàcilment recognoscibles des de la distància. 

Per la part de darrere estarà tancada amb una làmina vidriada per a protegir als usuaris de les 
inclemències meteorològiques. 

Les parades comptaran amb panells de leds, on s’indicarà el temps que falta per l’arribada del 
pròxim tramvia. Les marquesines incorporaran també megafonia per a informar sobre 
qualsevol incidència. 
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9.2. NOVES ESTACIONS 

Es preveu la creació de 7 parades noves per a donar cobertura a la nova línia. S’ha considerat 

que la longitud de les parades fos similar a l’escollida a la línia 1, on es possible acollir una 

unitat en composició doble.  

L’ubicació de les parades intentarà donar resposta a arguments de demanda, inserció 

urbanística i d’explotació. 

 

9.2.1. PARADA CÉSAR AUGUSTO 

Es situarà en l’origen del ramal en la primera illa de Conde Aranda a partir de la seva 

intersecció amb l’Avinguda de César Augusto. 

Actuaria d’intercanviador amb la línia 1 del Tramvia procedent de Parque Goya, i amb les línies 

de bus urbà que passessin per l’Avinguda de César Augusto. 
 

9.2.2. PARADA MAYORAL 

S’ha localitzat entre les parades César Augusto i Portillo en el centre del segment de Conde 

Aranda.  
La distància amb l’anterior i la següent és d’uns 350 m, el que justifica el seu emplaçament 

evitant així una distància excessiva. 

 

9.2.3. PARADA PORTILLO 

Quedarà ubicada contigua a la Plaça del Portillo i Pº de María Agustín. 

Aquest punt seria un intercanviador entre el tramvia i les línies de bus urbà que circulessin per 

l’Avinguda de Madrid i Pº de María Agustín, procurant per tant la connectivitat de la xarxa de 

transport públic de Saragossa. 
 

9.2.4. PARADA NAVARRA 

Es localitza en l’encreuament entre les avingudes de Navarra i de Madrid. 

La seva situació propera a la Plaza de la Ciudadanía, la qual és un dels nodes principals de la 

malla bàsica del viari de la ciutat, suposaria la facilitat d’intercanvi modal amb la xarxa de bus 

urbà que convergís a dita plaça. 

 



   

9.2.5. PARADA PLAZA DE HUESCA 

Es situarà davant la Plaça de Huesca, en un dels centres de districte de les Delicias. Permet 

resoldre la circulació de vehicles al llarg de l’eix de l’avinguda de Madrid des de Plaça de la 

Ciudadania. 

Aquest emplaçament no obstruiria la xarxa viària interna del districte i mantindria la 

permeabilitat de l’avinguda de Madrid, evitant la segregació viària entre les àrees nord i sud 

del barri. 

 

9.2.6. PARADA RIOJA 

La seva ubicació s’ha deduït de la conveniència de connexió dels passatgers del tramvia amb el 

bus urbà que circulés per Vía Universitas, creant així un node d’intercanvi modal en la xarxa de 

transport públic. 

Per altra banda permetria donar solució, de forma indirecta, a la continuïtat del eix de viari 

rodat de l’avinguda de Madrid en sentit de sortida de la ciutat fins Los Enlaces. 

  

9.2.7. PARADA ENLACES 

S’ha localitzat en l’accés de la circulació contigua a la rotonda de Los Enlaces, en l’extrem més 

occidental de l’avinguda de Madrid. 

Per la seva situació es permetria la connexió amb dues línies d’autobús que discorren per 

l’entorn, convertint-se també en un node d’intercanvi modal de la xarxa de transport públic. 

El seu emplaçament en la illeta permetria resoldre la continuïtat sense ninguna restricció dels 

segments dels ramals d’entrada i sortida des de la rotonda de Los Enlaces fins a l’Avinguda de 

Madrid, en l’entrada fins al carrer Galán Bergua i en la sortida fins Via Hispanidad. 

A continuació s’hi adjunta un esquema de la configuració en planta i en alçat de l’estació: 

 

9.3. INSTAL·LACIONS DE LES PARADES  

Les instal·lacions de parada preveuen equipar amb els elements propis de parada (pantalles, 
megafonia, interfonia, bitlletatge).  

A continuació es defineix de manera breu el conjunt d’instal·lacions, definides amb mes detall 
a l’ANNEX 8. Parades. Totes les instal·lacions de parada es concentren dins d’ un moble 
dissenyat com un compacte. Les dimensions generals d’aquest compacte son de 3.30 x 0.60 x 
2.70 metres. El compacte de l’andana estarà preparat per a instal·lar-hi dues maquines de 
bitlletatge, dues pantalles i dos intèrfons.  
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Aquesta solució permet evitar la dispersió d’elements al llarg de l’andana, suprimint obstacles 
que podrien agreujar el problema de l'escassa amplada de l’andana.  

A més, un altre motiu és que la concentració dels serveis elèctrics i electrònics comporta 
establir un criteri de racionalitat i economia.  

La identificació visual del "cervell" de la parada es un objectiu important de disseny. Es tracta 
de que l’usuari identifiqui amb facilitat el centre de serveis i informació a partir del color viu 
del compacte i d’una il·luminació especifica.  

També, i cara als vianants del carrer, el compacte suportarà el logotip identificatiu de la línia 
de transport.  

Els serveis i instal·lacions del mòdul compacte seran:  

 Maquina de bitlletatge (1500 x 500 x 1600 mm.) 
 Pantalla d’informació al viatger. (150 x 200x 1000 mm.) 
 Armari escomesa elèctrica. 
 Intèrfon públic. (160 x 60 x 260 mm.) 
 Panell d’informació. (recorregut, línies, horaris, etc.) 

 

10. URBANITZACIÓ  

La implantació d’un nou medi de transport a l’entorn urbà obliga a revisar al repartiment de 
l’espai públic entre els seus diferents usos: espai per a vianants, espai per al tramvia i espai 
rodat (calcades rodades i carrils bici). Aquest nou repartiment ha de quedar al màxim 
d’integrat possible, sense crear conflictes potencials amb el nou mitjà de transport públic.  

El disseny de les diferents seccions dels carrers amb el tramvia integrat ha tingut en compte els 
següents aspectes:  

- Accessibilitat i seguretat del vianant  

- Afectació i regulació de la circulació  

- Inserció de sistemes de senyalització viaria i equipaments del tramvia  

- Integració positiva del tramvia.  

 

10.1.SOLUCIONS ADOPTADES  

Les diferents seccions tipus adoptades estan definides en funció de la solució que s’ha obtingut 
en l’anàlisi d’alternatives i que ja s’han descrit a l’ANNEX 4. Estudi d’alternatives d’aquest 
document.  

Al DOCUMENT III: Plànols, s’hi troben els plànols amb la nova urbanització dels carrers per on 

passa el tramvia, i també hi ha els detalls de les seccions tipus, on es pot observar la distribució 

dels usos en els diferents trams. 



   

11. ELECTRIFICACIÓ I CATENÀRIA  

La tensió d’alimentació pels tramvies serà de 750 V en corrent continu.  

L’alimentació als grups tractors es farà mitjançant tercer carril (sistema ACR, acumulador de 
carga rápida) en el tram comprès entre les parades César Augusto i Portillo la i per  línia aèria 
de contacte en els altres trams, connectada a les subestacions de tracció ubicades al llarg del 
traçat. Aquestes subestacions s’alimentaran d’una xarxa de 25 kV connectada en extrems a 
dues estacions receptores de Companyia diferents i independents entre si.  

 

11.1.ELECTRIFICACIÓ  

Els elements que conformen l’electrificació són les següents:  

 Subministrament d’energia de tracció;  
 subestacions de tracció;  
 centres de transformació;  
 línia aèria de contacte.  

L’arquitectura general de l’alimentació de la xarxa està constituïda pels següents elements:  

 Dues escomeses a centres de recepció/distribució;  
 repartiment de l’energia primària (20 kV);  
 subestacions de tracció per transformar l’energia a 750 V CC que alimentarà el 

material mòbil.  

Les subestacions de tracció són els focus d’alimentació de la xarxa. El seu objectius és 
transformar el corrent alternatiu d’Alta Tensió (20 kV/50Hz) subministrat per ERDF, en corrent 
continu de 750 V a través dels grups rectificadors, per poder alimentar els tramvies.  

El nou ramal tramviari 7 estacions i 3 subestacions de tracció suplementàries, tal com s’ha 
explicat a l’ANNEX 11.Electrificació i catenària.  

En el cas que el subministrament elèctric de les parades no es faci de la xarxa elèctrica local, es 
disposa de centres de transformació, que són instal·lacions que transformen l’energia elèctrica 
de la xarxa interna d’Alta Tensió (AT) a Baixa Tensió (BT), per a l’alimentació dels diferents 
serveis de l’estació.  

La Línia Aèria de Contacte (LAC) permet proporcionar l’energia elèctrica de tracció des de les 
subestacions de tracció fins al material mòbil. El pantògraf situat a la part superior dels 
tramvies capta l’energia, l’envia cap a dins el material mòbil, i després va cap als rails de 
rodament, que asseguren el retorn del corrent cap els pols negatius de les subestacions de 
tracció.  

El domini de tensió de la LAC es el de la BT. Les seves característiques es presenten en la taula 
següent: 

CARACTERÍSTICA  VALOR 

SECCIÓ  150 mm2 
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DIÀMETRE  14,5 mm 

PES  1,334 kg/m 

MATERIAL  Cu electrolític dur 

TENSIÓ DE RUPTURA 5477,4 kg 

TENSIÓ DE TREBALL 1500 kg 

 
Taula 12. Característiques de la línia aèria 

 

11.2.CATENÀRIA  

El corrent arribarà als tramvies per mitjà d’un fil de contacte de catenària fet de coure de 
150mm2 segons EN 50-149.  

Els fils de catenària s’alimentaran a través d’armaris feeder, i cables de Cu de 240 mm2 
d’aïllament 1,8/3kV, connectats al fil de contacte.  

En el tram superficial, el fil quedarà suspès mitjançant conjunts de suspensió de fil tramviari 
tipus “delta” consistents en dues grifes de fil de contacte que s’uneixen a dues plaques que 
pengen d’un cable sintètic de polièster recobert de poliamida.  

Aquest cable es suspèn de mènsules formades per barres amb nucli de resina de polièster 

reforçat amb fibra de vidre i recobertes de fibra. Aquestes mènsules, es fixaran als pals o 

bàculs de catenària en el seu tacó (part més allunyada del fil de contacte) mitjançant una 

ròtula de gir que els permetrà girar per a absorbir les dilatacions del fil, i es dotarà a les 
mènsules amb tibants formats per cables d’acer o parafil aïllant que es fixa al pal de catenària.  

Els pals o bàculs seran del tipus troncocònic (excepte els de parada) i de 8 metres d’alçada, 
excepte sota el pas inferior. Tindran cimentacions de formigó armat i ancorats a ells a través 
de perns d’ancoratge.  

Els fils de catenària s’instal·laran a 5,75 metres d’alçada sobre el pla de rodadura, amb les 
mateixes pendents que la infraestructura de via i s’instal·laran amb un descentrament i fletxa 
màxima en corba de +/- 200 mm.  

En el pas inferior, la catenària s’instal·larà a 5,00 metres del pla de rodadura, amb les mateixes 
pendents que la infraestructura de via en aquest punt, i amb un descentrament i fletxa 
màxima en corba de +/- 200 mm.  

El sistema de catenària haurà de garantir el doble aïllament de la instal·lació.  

 



   

11.3.ENLLUMENAT  

Els bàculs de suport de la catenària es faran servir per sustentar l’enllumenat públic quan 
s’escaigui. D’aquesta manera es redueix l’ impacte ambiental del conjunt per excés d’elements 
verticals.  

Elèctricament, el sistema d’enllumenat serà independent del de tracció del tramvia, ja que 
l’alimentació es realitzarà a baixa tensió. Cada tram entre parades s’alimentarà des dels 
quadres de baixa tensió de les parades col·laterals. Els cables de baixa tensió s’instal·laran en 
canalitzacions subterrànies que seguiran el traçat de la via.  

Els nivells de disseny en quant a la lluminositat serà de 30 lux a les calçades i 15 lux a les 
voreres.  

        Cada parada rebrà alimentació elèctrica de la xarxa local en baixa tensió. El quadre de baixa 
tensió de la parada alimentarà tant l’enllumenat propi com els equips que incorporen (tele 
indicadors, màquines de billetatge, validadores, càmeres de vídeo...). Des d’aquest quadre 
també s’alimentarà el tram d’enllumenat viari corresponent i incorporarà l’autòmat de 
regulació de les lluminàries.  

 

12. INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS  

12.1.SENYALITZACIÓ TRAMVIÀRIA  

Les senyals de tipus tramviari distribuïdes al llarg de la línia informaran al conductor de l’estat 
de la via precedent. Es trobaran en les estacions terminals i en les vies d’enllaç on hi hagi 
possibilitat de conflictes. S’implantaran generalment davant de cada aparell de via de motor 
elèctric i en situació normal indicaran l’estat de l’itinerari. 

L’autorització per a un determinat itinerari es podrà obtenir de tres maneres diferents: 
automàticament mitjançant una senyal electromagnètica, manualment mitjançant un teclat 
embarcat o uns controladors situats prop del senyal origen de moviment. El comandament 
d’itinerari permetrà situar l’aparell de via en la posició desitjada per seguir l’itinerari adient. Els 
controladors es col·locaran de manera que només puguin accedir-hi els conductors del 
tramvia. 

Totes les senyals i indicadors estaran situats a la dreta de la via segons el sentit de la marxa. 
També hi hauran senyals de tipus viari instal·lades en totes les interseccions viàries (carrers, 
passos de vianants). 

Es preveu senyalitzar tan sols les zones de maniobra, és a dir: 

- La zona de Terminal en la Parada Enlaces 
- La connexió del ramal a la Línia 1 

L’enclavament es complementa amb els següents elements de senyalització: 

- Elements de detecció de posició 

- Agulles 
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- Balises 

 

12.2.COMUNICACIONS  

En consonància amb el sistema de transmissió ja existent a la línia 1, la premissa de partida és 
una xarxa de comunicacions sobre fibra òptica basada en la xarxa de transmissió digital 
síncrona SDH. La xarxa SDH s’implementarà amb una ampliació d’aquesta en els trams 
anteriors als que estarà connectada per a disposar de comunicació amb el lloc de 
comandament ubicat a Valdespartera. 

El sistema de control general de la xarxa de comunicacions esta situat al PCC a Valdespartera i 
des d’aquest punt es poden configurar i monitoritzar tots els elements de la xarxa. A 
continuació, s’enumeren els àmbits que afecten a la part de comunicacions i que estaran més 
desenvolupats en l’ANNEX 13.Sistema de comunicacions:  

- Sistema de transmissió  

 Xarxa troncal de comunicacions  
 Sistema de radiocomunicacions  

- Subsistemes de comunicacions:  

 Sistema de telefonia i interfonia  
 Sistema de videovigilància  
 Sistema de megafonia  
 Sistema de teleindicadors i d’informació al viatger 
 Sistema de control d’accessos i detecció d’intrusió  
 Subsistemes SAE  

 

12.2.1. XARXA TRONCAL DE COMUNICACIONS  

Per la comunicació entre el PCC de Valdespartera i les noves parades, subestacions, i elements 

telecomandats de línia, es requerirà ampliar la xarxa de transmissió existent en la línia 1 i 

integrar en aquesta els nous elements. El medi físic per a la comunicació es realitzaria 

mitjançant fibra òptica monomode, connectant-se a través de switches de parada a nodes dels 

sistemes. 

Les característiques requerides per la xarxa de transmissió en el tram del ramal haurien de ser 

similars a les existents en la xarxa troncal de la línia 1, amb la finalitat de garantir la integració: 

transparència, heterogeneïtat, seguretat de funcionament, observabilitat i qualitat de 

transmissió. 

 

12.2.2. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONS  

En un sistema PMR (Private Mobile Radio) totalment digital, la informació tramesa (veu, dadesi 
senyalització) es codifica entre el terminal emissor i el terminal receptor. 



   

Els avantatges del sistema digital front els sistemes analògics o parcialment digitals són: 

- Alta qualitat de veu. 
- Qualitat constant fins al màxim de cobertura. 
- Protecció intrínseca contra escoltes. 
- Integració de veu i dades. 
- Nivells de recepció menors. 

En cada tramvia existirà un equip de radio tren – terra capaç de suportar les comunicacions 
bidireccionals de veu i dades entre el PCC i el vehicle. 

 

12.2.3. SUBSISTEMA DE TELEFONIA I INTERFONIA 

Aquest sistema està basat en una centraleta telefònica (PABX) apta per la transmissió de veu i 
dades. La PABX controla les comunicacions de tots els sistemes de telefonia general, 
d’explotació i de manteniment, així com el sistema d’emergència. A més, també proporciona la 
comunicació amb la xarxa pública de telefonia. 

El sistema de telefonia està dissenyat per constituir la xarxa privada de telefonia del Tramvia 
de Saragossa. Donat que aquest sistema no té finalitats comercials, no disposarà de consola. 

La interfonia es compon de telèfons “mans lliures” ubicats a punts específics de les estacions. 

 

12.2.4. SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA  

Es tracta d’un sistema de CCTV que permet recollir i transmetre imatges des de les estacions 
cap als monitors del PCC. 

Es compon d’un sistema de càmeres digitals connectades a uns moduladors que permeten la 
transmissió d’imatges mitjançant línies de fibra òptica dedicades cap al PCC. Les imatges es 
reben als monitors del PCC a través d’una matriu de commutació de vídeo. 

L’operador del PCC pot triar mitjançant una consola les imatges de les parades i de les cotxeres 
cap els monitors i la vídeo gravadora. 

La instal·lació CCTV de cada parada constarà de tres càmeres CCTV i dos elements moduladors, 
per a optimitzar el consum de fibra òptica. Un dels elements moduladors s’instal·larà dins de 
l’armari de Telecomunicacions a la mateixa parada i estarà connectat a la transmissió i a les 
càmeres d’un costat i de l’altre a la Sala Tècnica dels Tallers. 

 

12.2.5. SISTEMA DE MEGAFONIA  

El sistema de megafonia està dissenyat per a transmetre fonts sonores als viatgers a les 
estacions com dins el material mòbil. Aquests fonts sonores poden ser: 

- Missatges pre-gravats o emesos directament pel controlador del PCC. 
- Música ambiental. 
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Des del PCC es podrà seleccionar mitjançant una consola amb teclat una o vàries parades a les 
quals es vol enviar un missatge. Per realitzar aquesta funció, l’operador disposarà d’un 
micròfon amb els comandaments associats. 

S’instal·laran a cada parada els següents equips 

- Amplificadors. 
- Altaveus en andanes. 
- Unitats de control remot. 

 

12.2.6. SISTEMA DE TELEINDICADORS  I D’INFORMACIÓ AL VIATGER 

En cada parada s’haurien de mostrar missatges visuals (registrats o no) en els panells 

d’informació a viatgers a partir del Lloc d’Operador del ramal situat en el PCC, per anunciar els 

horaris, arribada i sortida dels combois, però també en cas de pertorbacions. 

Les funcionalitats d'aquests panells i del sistema d'informació serien similars als existents a la 
línia 1, permetent, en cas que es desitgi per motius d'operació, poder coordinar missatges 
comuns entre les dues línies . La gestió d'aquests missatges també hauria de poder ser 
independent des del lloc d'operació dedicat íntegrament al ramal. 

 

12.2.7. SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS I DETECCIÓ D’INTRUSIÓ  

L’objectiu d’aquest sistema és garantir l’accés segur a les subestacions elèctriques, PCC, tallers 
i cotxeres, armaris del sistema de transmissió... i permet: 
- Detectar una intrusió en espais controlats. 
- Senyalitzar una intrusió als operadors. 
- Restringir l’accés als espais controlats. 

 

12.2.8. SUBSISTEMA SAE 

El sistema SAE permetria a l’operador del ramal adaptar l’oferta de transport a les necessitats 

en temps real i a la planificació prevista. 

S’hauria de dotar al lloc de l’operador d’un sistema que garantís una supervisió instantània de 

l’explotació en comparació amb la teòrica, i es representaria de forma sintètica (indicadors, 

mapes, gràfics, sinòptics....) mitjançant una interfície home-màquina per permetre enviar 

ordres de regulació al personal i als equips. 

Amb la finalitat de poder garantir una operació coordinada amb la línia 1, el sistema SAE a 

implementar per el ramal haurà de complir certs requisits mínims per a poder gestionar la 

connexió entre el ramal i la línia en operació. 

 



   

13. ORDENACIÓ I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT  

La introducció d’una xarxa de tramvia en una zona urbana consolidada comporta un conjunt 
de modificacions de les característiques del sistema de mobilitat suportat per la xarxa actual 
de transport, afectant tant a les vies afectades pel recorregut de la línia de tramvia com a un 
entorn de vies que hauran de ser utilitzades per a l’absorció de les necessitats de reubicació 
d’usos de les calcades.  

La ordenació i regulació del transit a l’eix vial del tramvia i les vies de l’entorn te com a objectiu 
la implantació dels moviments del tramvia amb la màxima eficàcia, dins d’unes condicions 
d’impacte mínim sobre el transit.  

El disseny estarà encaminat a aconseguir la inserció del tramvia en la xarxa de circulació, 
procurant les condicions adequades de seguretat i velocitat comercial, i a definir les mesures 
d’ordenació i regulació del transit necessàries per a mantenir unes condicions adequades de 
circulació de vehicles.  

 

14. EXPROPIACIONS  

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, les obres projectades discorren íntegrament per 
vials de titularitat pública.  

És per això que les obres objecte d’aquest projecte no comporten cap afectació.  

 

15. MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL  

Degut a que el present projecte es troba en zona urbana, no és necessari un estudi d’impacte 
ambiental. No obstant això, es consideren les següents mesures, que es troben detallades a 
l’ANNEX 19.Mesures correctores d’impacte ambiental de la Memòria.  

 

15.1. MESURES CORRECTORES EN FASE D’OBRA  

Es realitzarà la redacció de l’ Estudi de Gestió de Residus en Obra (EGRO) i, posteriorment, la 
redacció del Pla de Gestió de Residus en Obra (PGRO).  

Les mesures correctores que es presenten fan referència a:  

- Medi atmosfèric: Les mesures fan referencia a la prevenció i minimització de 
l’aixecament de pols durant l’execució de les obres, així com les emissions de gasos i 
acústiques de la maquinària  

- Contaminació de l’aigua: Cal posar especial atenció a les pràctiques i procediments 
utilitzats tant en fase d’obra com en fase d’explotació, pel que fa a evitar possibles 
contaminacions de l’aigua  
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- Mesures de protecció dels arbres: Abans d’iniciar les operacions que puguin afectar els 
arbres, es protegirà el tronc i el conjunt d’arrels i es definirà un pla de gestió de les 
terres vegetals  

- Explotació d’abocadors: Consisteix a establir la forma de localitzar i explotar l’abocador, 
de forma que es minimitzin els seus efectes sobre el medi ambient i es faciliti la 
posterior restauració.  

- Explotació de préstecs, graveres i pedreres: Es vetllarà per la forma en que es durà a 
terme l’explotació de préstecs i graveres, per tal de minimitzar els impactes ecològics i 
paisatgístics.  

- Instal·lacions i serveis auxiliars de l’obra: Parc de maquinaria i ferralla, oficines, 
magatzems, vestuaris, gestió d’accessos, emmagatzemant de combustible a l’obra, 
abocaments accidentals de productes eco tòxics i subministre de formigó.  

- Protecció dels serveis, reposició d’accessos i permeabilitat territorial: S’han de mantenir 
els accessos i la permeabilitat territorial de l’escenari original aplicant mesures de 
restauració d’acord amb les especificacions detallades en els projectes singulars de 
cada servei.  

 

14.2. MESURES CORRECTORES EN FASE D’EXPLOTACIÓ  

Durant la fase d’explotació, les mesures correctores a aplicar es base principalment en:  

- Gestió de residus: emmagatzemant de forma ordenada i separant les tipologies de 
residus de forma que es pugui fer una recollida selectiva.  

- Soroll i vibracions: recolzaments i recobriments elàstics.  

- Afectacions electromagnètiques i corrents erràtiques: elements aïllants segons la 
normativa corresponent.  

- Contaminació de l’aigua.  

       - Reposició i plantació d’arbres i zones verdes.  

 

16. SEGURETAT I SALUT  

Es presenta l’estudi de Seguretat i Salut a l’ANNEX 21.Seguretat i salut, on es fa un anàlisi 
detallat dels riscos de l’obra.  

El pressupost d’execució material resultant del Pla de Seguretat i Salut és de 355.336,16 € que 
s’incorpora com a partida alçada en el pressupost de les obres.  
 

 



   

17. PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

En acompliment de la normativa vigent es redacta l’ANNEX 22.Pla de control i qualitat on 
s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar.  

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:  

- Control de material  

- Control geomètric  

- Control de l’execució  

L’ import dels treballs de Control de Qualitat s’ estima en l’1% aproximadament (366.000 €) de 
l’ import del pressupost d’execució material.  

 

18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.  

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-ne en funció dels 
aspectes abans esmentats. Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present 
projecte és del 5%, tal com queda reflectit a la justificació de preus.  

Els preus unitaris oferts pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels sobrecostos 
per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzarà cap abonament addicional per aquest 
concepte.  

De la mateixa manera, els preus oferts pel contractista hauran tingut en compte la singularitat 
de l’obra, per la qual cosa el contractista no podrà reclamar cap increment de preus degut al 
baix rendiment de les tasques.  

El detall de la justificació de preus es troba a l’ ANNEX 21 de la Memòria.  

 

19. PLA D’OBRA  

En acompliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre) i de l’article 124.1 apart “e” del 
Reial decret legislatiu 2/2000 de 16 de juny de contractes de les administracions públiques 
(BOE 20/6/2000), s’elabora l’ANNEX 24. Pla d’obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el 
possible desenvolupament dels treballs. Per a les obres definides en el present projecte 
s’estima com a període òptim d’execució de vint-i-quatre (28) mesos.  
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L’execució de les obres compren els següents subcapítols:  

- Acta de replanteig  

- Treballs preliminars  

- Obra civil  

- Instal·lacions i senyalització  

- Acabats generals  

 

20. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 

 

21. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I REVISIÓ DE PREUS  

21.1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

D’acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 del Reglament General de contractació de l’Estat 
(aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es proposa a continuació la 



   

classificació que s’ha de exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes 
obres d’acord al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001.  

Grup i subgrup categoria 

Grup D Ferrocarrils 

Subgrup 1 Estesa de vies f 

Subgrup 3 Senyalització i 
enclavaments 

c 

Subgrup 4 Electrificació de 
ferrocarrils 

d 

Taula 13. Classificació que s’ha de exigir als Contractistes 

 

21.2. REVISIÓ DE PREUS  

En els contractes d’obres i subministrament de fabricació, pel càlcul del pressupost addicional 
per revisió de preus de cada anualitat, haurà de tenir-se en compte el concepte de previsió, 
l’import líquid per revisió de preus de les obres o de la fabricació pendents d’executar, 
estimada d’acord amb les següents fórmules:  

FÓRMULA 211. Electrificació ferroviària, línia aèria de contacte i sistemes associats.  

Kt = 0,07At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Lt/Lo + 0,01Rt/Ro + 0,31St/So + 
0,04Tt/To + 0 27Ut/Uo + 0,25  

FÓRMULA 222. Estacions de ferrocarril  

Kt = 0,07At/Ao + 0,01Bt/Bo + 0,05Ct/Co + 0,04Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Lt/Lo + 0,04Pt/Po + 
0,15Rt/Ro + 0,18St/So + 0,04Tt/To + 0,05Ut/Uo + 0,02Vt/Vo + 0,33  

FÓRMULA 234. Bases de muntatge de la via en placa  

Kt = 0,04Bt/Bo + 0,22Ct/Co + 0,01Et/Eo + 0,02Pt/Po + 0,11Rt/Ro + 0,34St/So + 0,26 

FÓRMULA 245. Plataformes ferroviàries sense elements singulars  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,11Ct/Co + 0,15Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 0,22Rt/Ro + 0,13St/So + 
0,01Xt/Xo + 0,34  

FÓRMULA 246. Plataforma i via  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,08Ct/Co + 0,08Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,01Ot/Oo + 0,02Pt/Po + 0,18Rt/Ro + 
0,28St/So + 0,01Tt/To + 0,32  

FÓRMULA 251. Senyalitzacions i telecomunicacions  

Kt = 0,03At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,08St/So + 0,35Tt/To + 
0,14Ut/Uo + 0,34  

FÓRMULA 261. Subestacions elèctriques amb equipament.  
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Kt = 0,01At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,04Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,07St/So + 0,27Tt/To + 
0,31Ut/Uo + 0,25  

FÓRMULA 262. Subestacions elèctriques sense equipament.  

Kt = 0,03Ct/Co + 0,06Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Pt/Po + 0,03Rt/Ro + 0,11St/So + 0,22Tt/To + 
0,16Ut/Uo + 0,37  

FÓRMULA 263. Electrificació ferroviària: telecomandament d’energia (mitja distancia).  

Kt = 0,03St/So + 0,51Tt/To + 0,22Ut/Uo + 0,24  

FÓRMULA 264 .Electrificació ferroviària: telecomandament d’energia (gran distancia).  

Kt = 0,01Pt/Po + 0,06St/So + 0,31Tt/To + 0,06Ut/Uo + 0,56  

FÓRMULA 271.Telecomunicacions mòbils (obra civil).  

Kt = 0,04At/Ao + 0,04Ct/Co + 0,03Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,22St/So + 0,31Tt/To + 
0,01Ut/Uo + 0,32  

FÓRMULA 272.Telecomunicacions mòbils (instal·lacions)  

Kt = 0,24Tt/To + 0,76  

FÓRMULA 273.Telecomunicacions fixes i protecció civil.  

Kt = 0,01At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,06St/So + 0,57Tt/To + 
0,01Ut/Uo + 0,3  

FÓRMULA 281. Instal·lacions de control de trànsit: seguretat i comunicacions  

Kt = 0,04At/Ao + 0,03Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,02Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,1St/So + 
0,44Tt/To + 0,07Ut/Uo + 0,25  

FÓRMULA 282.Instal·lacions de control de trànsit: afeccions  

Kt = 0,02At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,01Et/Eo + 0,03Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,04St/So + 0,36Tt/To+ 
0,21Ut/Uo + 0,3  

 
Taula 14. Símbols i materials per la revisió de preus 
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1. Introducció 

La ciutat de Saragossa és la capital d'Aragó i la cinquena espanyola per nombre d'habitants 
(666.129 habitants). La seva especial situació geogràfica en la unió dels principals eixos viaris i 
ferroviaris de la Vall de l'Ebre ha determinat la seva conversió en un important centre logístic i 
de serveis. Al llarg del segle XX la ciutat ha experimentat un important creixement demogràfic, 
ja que passaria dels 99.118 habitants de 1900 als 238.601 de 1940, 479.845 el 1970 i 622.371 
el 1991. Durant l'última dècada la ciutat ha experimentat així mateix un notable 
desenvolupament urbanístic amb l'entrada en servei en 2004 de la línia ferroviària d'Alta 
Velocitat (AVE) i la celebració de l'Expo 2008. 

El notable increment de la mobilitat a la ciutat de Saragossa i entre ella i els municipis que 
l'envolten, a causa del continuat creixement econòmic i de població, ha donat lloc a la 
necessitat de plantejar un suport a la mobilitat que garanteixi la necessària funcionalitat. 

Per a això el Govern d'Aragó i l'Ajuntament de Saragossa van signar un Protocol General de 
Col·laboració que estableix la constitució d'un grup de treball d'Assistència Tècnica a les 
administracions signants del mateix; grup que està sent auxiliat per una altra assistència 
tècnica específica la finalitat és posar en marxa una línia tramviària o de metro lleuger que 
uneixi el nord amb el sud de la ciutat de Saragossa. 

Un cop dut a terme la línia tramviària que uneix el nord amb el sud de la ciutat (L1) i degut a la 
bona acceptació i bons resultats que ha presentat aquesta, es planteja la necessitat d'ampliar 
la xarxa de tramvia per a poder donar cobertura a una major població.  

És en aquest punt on s'encabeix el present projecte, el qual pretén estudiar, analitzar i 
proposar una ampliació de la present línia de tramvia. 

 

2. Antecedents històrics 

El 17 d'octubre de 1985 es va complien 100 anys des de l'aparició del primer tramvia de tracció 
animal a Saragossa, fet que va tenir lloc en coincidència amb la II Exposició Aragonesa de 
Productes de l'Agricultura, de la Indústria i de les Arts. El 1902 es va electrificar la línia de 
Torrero i es va iniciar un procés d'expansió de la xarxa que, en forma radial, convergia en el 
que actualment és la Plaça d'Espanya. Amb diferents durades, van arribar a existir fins a disset 
línies principals, que van jugar un paper de primera magnitud en el desenvolupament 
econòmic de la ciutat i en la configuració del seu desenvolupament urbanístic. 

Els tramvies van representar un element notable del paisatge urbà i van alimentar durant 
dècades una estètica de la ciutat que encara recorden nombrosos saragossans. Eliminats per 
una política que pretenia afavorir el creixement del parc automobilístic, van fer el seu últim 
viatge el 23 de gener de 1976, amb el tancament de l'última línia supervivent. 

 

3. Antecedents tècnics 

 26 febrer 2004. Protocol interadministratiu i redacció del Pla Intermodal de Transport. 
"Protocol General de Col·laboració entre el Govern d'Aragó i l'Ajuntament de 
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Saragossa per a l'impuls de les actuacions en matèria de transports a l'àrea de 
Saragossa". 

 5 octubre 2004. Adjudicació a l'empresa E.T.T. del contracte de "Assistència tècnica 
per al desenvolupament de les actuacions en matèria de transport en l'àrea de 
Saragossa. Pla Intermodal de Transport. Metro Lleuger - Tramvia. Consorci de 
Transports, finançat al 50% entre Ajuntament de Saragossa i Govern d'Aragó. 

 1 juliol 2005. Adjudicació a la U.T.E. formada per les empreses Iberinsa i Urbantran de 
l'assistència tècnica per al desenvolupament de l'estudi de viabilitat d'alternatives, 
avantprojecte, pla d'explotació i programa econòmic d'una línia de tramvia - metro 
lleuger nord - sud a Saragossa, finançat igualment al 50% entre Ajuntament de 
Saragossa i Govern d'Aragó. 

 23 juliol 2007. Adjudicació del projecte constructiu a la UTE formada per INGEROP - 
AYESA - SERING. Assessorament a la direcció municipal a l'empresa INOCSA SL amb la 
col·laboració de Metro de Madrid. 

 19 octubre 2007. Adjudicació de la definició del model jurídic i financer. 

 27 abril 2007. Modelització del sistema de trànsit i transports, basat en la implantació 
de la línia de tramvia NS aprovada per l'Ajuntament. 

 12 setembre 2007. Assistència tècnica per a l'elaboració de l'estudi de viabilitat tècnica 
i econòmica d'estacionaments de dissuasió associats a la xarxa de transport públic de 
la ciutat de Saragossa. 

 

4. Cronologia de la L1 

2007 ELS PRIMERS PASSOS DE LA HISTÒRIA DE LA LÍNIA 1 

 23 de març. Aprovació per la Junta Local de Govern de l'Ajuntament de Saragossa de 
l'avantprojecte de la Línia del Tramvia de Saragossa. 

 

2008 PRENENT FORMA 

 21 de juliol. Aprovació en Comissió de Ple de Serveis Públics. 

 25 de juliol. Aprovació inicial del model de gestió en el Ple Ordinari de l'Ajuntament de 
Saragossa. 

 Agost-setembre. Disposició pública del model de gestió. 

 Octubre. Resolució al·legacions al model de gestió. Aprovació definitiva. 
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2009 COMENÇA A REALITZAR LA PRIMERA FASE DEL TRAÇAT 

 17 de febrer. Inici del procés de selecció del soci privat que formarà la SEM, juntament 
amb l'Ajuntament de Saragossa. 

 10 de juliol. Adjudicació definitiva de la selecció del Soci Privat (Traça) que participa 
amb l'Ajuntament de Saragossa en la Societat d'Economia Mixta (SEM). 

 13 de juliol. Constitució de la Societat d'Economia Mixta Els Tramvies de Saragossa. 

 Agost 19. Treballs previs per començar la Línia 1 

 31 d'agost. Presentat el Pla de Mobilitat, que estableix desviaments d'autobusos i 
rutesalternatives per als vehicles durant les obres. 

 18 de setembre. El Tramvia participa a la Setmana Europea de la Mobilitat, al Passeig 
de la Independència. 

 21 de setembre. Comencen les obres de la Línia 1. 

 L'Ajuntament de Saragossa signatura de l'Acord per al Foment Econòmic i Social 
(AFES), que impulsa la col·laboració entre el Tramvia i diferents representants socials. 

 21 d'octubre. Comencen els treballs previs per substituir el cobriment de l'Huerva. 
Prossegueixen els treballs des Valdespartera fins al centre. 

 1 de desembre. S'instal·len els primers carrils en Ferran el Catòlic. 

 4 de desembre. L'Ajuntament de Saragossa aprova el projecte de cotxeres i taller . 

 9 de desembre. S'aixeca la llosa sobre el Huerva . Les bigues estan molt deteriorades 
per més de 80 anys sotmeses a la humitat del riu. 

 18 de desembre. Pla de suport del Tramvia al comerç al llarg de la línia. 117 comerços 
s'adhereixen a la Campanya de Nadal del Tramvia. Es posa en marxa una pista de 
patinatge al costat del Parc Gran, amb el repartiment en el comerç de 30.000 tiquets 
de descompte. 

 21 de desembre. Comencen a retirar les bigues de la llosa de l'Huerva, de 20 tones, 
amb una grua que arriba 60 metres d'altura. 

 

2010 la renovació de les BIGUES DE L'HUERVA 

 1 de febrer. Arrenca la instal·lació de les noves bigues sobre el Huerva. Pesen 7,91 
tones (les antigues 21), són 288 i estan fabricades a Zuera amb formigó 
autocompactable. Es posen al voltant de quinze diàries. 

 3 de febrer. Col·locació en Via Ibèrica del primer pal de catenària. De 10 metres 
d'altura, es col·loca un cada trenta metres. 



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 1. Objecte i antecedents  7 

 1 de març. Comença la fabricació de les primeres peces del Urbos 3, a la factoria 
saragossana de CAF. 

 12 d'abril. Finalitza el cobriment de l'Huerva . 

 25 de maig. El sistema de billetatge s'adjudica a l'empresa Ikusi . 

 21 de juliol. S'obre Gran Via per al trànsit rodat . 

 26 de juliol. Comença la urbanització del bulevard de Gran Via . 

 26 d'agost. Col·locació de la primera parada del Tramvia a Passeig dels Oblidats . 

 7 d'octubre. Presentada a la Planta de CAF la primera unitat del Tramvia que circularà 
per Saragossa . 

 26 d'octubre. Trasllat des de la factoria de CAF de la primera unitat del Urbos 3.  

 2 de novembre. El Tramvia comença a circular en proves per Valdespartera.  

 Es comença a implementar el sistema de prioritat semafòrica , dissenyat des del Servei 
de Mobilitat de l' Ajuntament . Saragossa és pionera. 

 23 de desembre. El Tramvia arriba en proves a Gran Via 

 

2011 L'OBERTURA ANTICIPADA DE LA PRIMERA FASE 

 19 de març. Inauguració institucional i recorregut en tramvia amb l'Alcalde de 
Saragossa, Juan Alberto Belloch; el President el Govern d'Aragó, Marcelino Iglesias; la 
consellera d'Acció Social, Serveis Públics i Joventut, Carmen Dueso; i dos centenars de 
convidats més. 

 18 d'abril. 420.000 persones han viatjat en la Línia en els viatges sense cost per a 
divulgar el nou mitjà de transport. 

 19 d'abril. Comença l'explotació comercial del Tramvia. 

 25 de maig. El Tramvia arriba al usuari 1 milió, en només dos mesos. 

 19 de juliol. La UTE FCC-ACCIONA comença les obres de la Segona Fase de la Línia 1 del 
Tramvia, al llarg de 6,8 quilòmetres de recorregut, des de Plaça Paradís a Parc Goya, 
amb 14 parades. 

 14 de setembre. Col·locació de carril al Coso. 

 15 d'octubre. Abans dels seus sis primers mesos, el tramvia supera 5 milions d'usuaris. 
S'han recorregut 258.212 quilòmetres (equival a 7 vegades la volta al món). 

 24 de novembre. Les proves de circulació sense catenària es realitzen amb èxit. Es pot 
arribar a circular fins a 5 quilòmetres en condicions òptimes. 
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 31 de desembre. El tramvia arriba 7.929.971 usuaris, àmpliament per sobre de la 
demanda prevista.. 

 

2012 UN 20% PER SOBRE DE LA DEMANDA PREVISTA 

 14 de juny. El Tramvia, en proves, creua l'Ebre per primera vegada i aconsegueix la 
Marge Esquerra. 

 19 de juliol. Obertura del Punt d'Atenció al Client a la Gran Via. 

 6 d'agost. Obertura del pont de Santiago, després del seu canvi i renovació. 

 31 d'octubre. El Tramvia amplia el seu servei fins a Plaça d'Espanya. 

 20 de desembre. El Tramvia amplia el seu servei fins Plaça del Pilar Muralles. S'obre el 
pas de vianants que creua Plaça Paradís per la seva part central. 

  

2013 INAUGURACIÓ DE LA LÍNIA COMPLETA, COMPLINT TERMINIS I PRESSUPOST 

 26 de març. S'inaugura la Línia 1 en la seva totalitat, avançant els terminis previstos. 

 

5. Planejament de les L2 i L3 

Degut a la gran acceptació per part dels ciutadans de la L1 del tramvia a Saragossa, es va 
decidir estudiar l'ampliació de la xarxa de tramvia per a completar l'existent i, donar cobertura 
així, a la major part de la població possible. 

Com a resultat de l'anterior propòsit, van sorgir dos noves idees per a donar continuïtat a 
l'aposta pel tramvia a Saragossa: 

- La línia L2: La qual serà oposada a l'actual L1, la seva direcció serà Est-Oest pel Nord-Sud de la 
ja existent. D'aquesta manera la xarxa tramviària formarà una creu amb centre el casc històric i 
el barri del centre. Aquesta línia pretén comunicar el barri de les Delicias amb els barris de San 
Jose i Las Fuentes. Durant el gener del present any (2015) es van presentar uns estudis 
preliminars d'aquesta línia en dos trams diferents, presentats com "Informe de viabilidad del 
ramal de las Delicias del tranvia de Zaragoza" i   "Informe de viabilidad del ramal de Las Fuentes 
- Miraflores del tranvia de Zaragoza", ambdós informes públics i es poden consultar a la web 
de l'Ajuntament de Saragossa. 

- La línia L3: La tercera línia proposada pretén seguir un recorregut nordest - sud passant pel 
centre. Pretén enllaçar els barris de La Jota i el de Torrero.   
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6. Normativa tècnica aplicable.  

Per a la redacció dels Estudis objecte del present Contracte seran d'aplicació totes les normes , 
instruccions, recomanacions i Plecs oficials vigents, la normativa urbanística i les directrius 
vigents sobre l'ordenació i contingut dels projectes i estudis , així com les instruccions que dicti 
la direcció de l'Estudi quan no hi hagi altres sobre el tema. Tenint en compte la inexistència de 
normes generals per a la projecció i construcció de línies de feiTOcarril tramviari o metro 
lleuger, emanades de l'àmbit regional a què són pròpies, 'i de l'estatal que podria actuar 
subsidiàriament, resulta però necessari precisar que serien d'aplicació ( orientació i 
interpretació en el seu cas per les enumerades com 10, 11, 12 ) entre d'altres: 
 

 Normas aplicables de la Diputación General de Aragón y del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  

 Instrucciones, Leyes, Normas, Recomendaciones y el resto de la normativa de 
aplicación del Ministerio de Fomento.  

 Instrucciones, Leyes, Normas, Recomendaciones y el resto de la normativa de 
aplicación del Ministerio de Industria y Energía.  

 Normas UNE.  

 Recomendaciones CENELEC.  

 Normas internacionales ISO, EN, IEC, IEEE.  

 Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).  

 Normas de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP):  

 Normativa internacional aplicable (EUROCODE, DIN, ASTM) en caso de no existir 
normativa española sobre determinadas materias.  

 Normas de la Federación de Electrotecnia, Electrónica y Técnicas de la Información de 
Alemania (VDE).  

 Normas de la Federación de Empresas de Transporte de Alemana (VDV).  

 Strab-NormenAlemana.  

 
 

6.1. Normativa aplicable específica  

Sense perjudici de la normativa especificada per a cada subsistema , així com de la normativa 
esmentada en el paràgraf previ , els sistemes i equips han de ser conformes al següent conjunt 
de normes espanyoles i europees ( aquestes últimes com orientació i interpretació en el seu 
cas): 

 EN 50 119 Railways applications -Electric Traction Overhead Contact Lines  
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 EN 50 121-1 Railways applications -Electromagnetic compatibility -General (note IEC 
62236-1 is equivalent to 50121-1)  

 EN 50 121-2 Railways applications -Electromagnetic compatibility -Emission of the 
whole system to the outside world (note IEC 62236-2 is equivalent to 50"121-2)  

 EN 50 121-3.1 Railways applications -Electromagnetic compatibility -Rolling stock train 
&complete vehic1e (note IEC 62236 is equivalent to 50121)  

 EN 50 121-3.2 Railways applications -Electromagnetic compatibility -Rolling stock 
apparatus (note IEC 62236 is equivalent to 50121)  

 EN 50 121-4 Railways °applications -Electromagnetic compatibility -Emission and 
immunity of the signalling and telecommunication apparatus (note IEC 62236-4 is 
equivalent to 50121-4)  

 EN 50 121-5 Railways applications -Electromagnetic compatibility -Emission and 
immunity of fixed power supply installation &apparatus (note IEC 62236-5 is 
equivalent to 50121-5)  

 EN 50122-1 Railways applications -Protection provision relating to electrical safety and 
earthing (note IEC 62128-1 is equivalent to 50122-1)  

 EN 50122-2 Railways applications -Protection provision against the effect ofstraigh 
current  

 EN 50124-1· Railways applications -Basic Requirements Clearances and creepage 
distances for electrical equipment,  

 EN 50124-2 Railways 'applications -Over voltage and related equipment,  

 EN 50124-3 Solid and liquid insulation,  

 EN 50 126 Railways applications -;-The specification and demonstration of 
dependability Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)  

 EN 50163 Railwayapplications -Supply voltages oftraction equipment,  

 REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

 MIE-RAT Reglamento de Alta Tensión  

 RO 1544/2007 Por el que se regulan las condiciones de accesibilidad al transporte 
público.  

 Ordenanza Municipal para la protección contra ruidos y vibraciones, aprobada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza el31 de octubre de 2001, y publicada en el BOP Núm. 280 
de 5 de diciembre de 2001 . 

 RD por el que se regulan las condiciones de accesibilidad al transporte público RO 
1544/2007 del 23 de Noviembre 
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7. Objectius del projecte 

El present document pretén analitzar, avaluar i projectar un dels ramals de la més que possible 

línia 2 del tramvia de Saragossa. En concret s'ha decidit optar pel ramal de les Delicias, ja que 

com en anàlisis posteriors es podrà apreciar, la seva implantació sembla ser més necessària 

que les altres aquí explicades. 
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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és definir les condicions geològiques i geotècniques del projecte, i 
determinar les condicions del terreny per tal de poder proposar solucions constructives.Per 
realitzar aquest annex s’ha utilitzat la documentació provinent del “Instituto Geológico y 
Minero de España”. 

 

2. Entorn geogràfic 

La ciutat de Saragossa esta situat a latitud 41º39’14’’ i longitud 0º53’3”, ubicada entre dues 
serralades, els Pirineus pel nord i la Ibèrica pel sud. La ciutat s’assenta en la vall de l’Ebre, i es 
veu la seva continuïtat interrompuda pel riu Ebre. 

En la part nord de Saragossa el terreny és pla pel general, mentre que la zona sud té una 
inclinació més pronunciada a mesura que s’allunya de l’Ebre. L’altura del riu Ebre al seu pas per 
Saragossa es de 199 msnm, encara que gran part de la ciutat sobrepassa els 210 msnm. 

 

Figura 1. Mapa topogràfic d’Aragó 
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3. Anàlisi geomorfològic 

3.1 Introducció 

En general, la geomorfologia de la regió de Saragossa està especialment influenciada (ZUIDAM, 
1980) per l'erosió laminar, l'acció fluvial i els processos de dissolució. Aquests processos són 
encara actius en roques toves, en què els escarpes actuals estan ben desenvolupats. A la 
Figura2, es mostra un perfil esquemàtic de la vall de l'Ebre.  

Saragossa està envoltada a certa distància per quatre plataformes. La seva topografia és plana 
o lleugerament ondulada amb una feble inclinació cap al riu Ebre. En superfície, les calcàries 
miocenes en estrats subhoritzontals poden trobar recobrint les margues i els guixos. De les 
plataformes es "precipita" la topografia en forma de badlands fins arribar a la zona de escarpes 
amb glacis de diferents tipus i nivells, que presenten febles pendents cap al Ebre. Els glacis 
s'han desenvolupat fonamentalment sobre materials tous (margues i guixos). Els glacis 
d'acumulació més baixos i les terrasses baixes (G3, T3 / G) estan recoberts per crostes de 
calcària anomenades caliche o "calcrete", que poden haver-se desenvolupat durant alguns 
períodes secs del Plistocè, la major part del qual, està caracteritzat per un relatiu i sever canvi 
climàtic. Períodes glacial i interglacial coincideixen en aquesta zona de la Península Ibèrica 
respectivament amb períodes més secs i més humits. Durant aquesta època els glacis i les 
terrasses fluvials s'han format alternativament. 

A prop de l'Ebre i dels seus principals tributaris s'han desenvolupat durant l'Holocè terrasses 
d'acumulació, així com nombrosos canals abandonats i llacunes d'antics braços (oxbow-lakes). 
L'acció fluvial es manifesta especialment en l'escarpe septentrional de la vall, on són visibles 
nombroses entalladures, esllavissades rotacionals i dipòsits de blocs despresos dels escarpes. 

Tant sobre les terrasses més modernes com en les seves proximitats es produeixen espesses 
acumulacions de terra formant febles pendents amb els cons de dejecció situats en els cims de 
les terrasses. Aquestes febles pendents s'estenen en forma de valls de fons pla denominades " 
vals " a la regió . Aquestes s'han format a causa de l'acció humana en el seu hinterland durant 
el passat. En aquelles èpoques els sòls de textura fina i les regolitas es van rentar a partir de les 
zones altes i es van dipositar parcialment a les valls. En el moment actual aquesta acumulació 
està detinguda per l'esgotament dels sòls i de la regolita de la part superior de les vessants. 
L'erosió lineal i la formació de badlands o terres dolentes, han destruït les acumulacions 
recents . Finalment s'estan formant barrancs profunds de parets verticals en nombrosos punts. 

 
Figura 2. Perfil geomorfològic característic de la vall de l'Ebre 
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Figura 3. Esquema morfoestructural de Saragossa i rodalies 

 

3.2. Principals unitats geomorfològiques 

Les principals unitats geomorfològiques s'agrupen en tres classes, que al seu torn defineixen 
les principals formes del relleu: 

- Valls del riu Ebre i els seus afluents. 

- Plataformes estructurals. 

- Relleus entre les plataformes i les valls. 

Corredor del riu Ebre aigües amunt de Saragossa. 

Es considera com a tal la franja NNO-SSE definida per la plana al·luvial de l'Ebre, entre la 
desembocadura dels rius Xaló i Huerva (ja dins de la ciutat). Té una amplada mitjana d'uns 4 a 
5 km i, està recorreguda per la llera meandriforme de l'Ebre, que tendeix a adossar al límit, 
fortament escarpat, de la marge esquerra. 

Constitueix la zona més deprimida, marcant la llera actual del riu els nivells base locals o 
regionals. Estan ben definits pels dipòsits fluvials de les terrasses baixes i mitjanes (fins als 30 
m) i pitjor per les altes, que generalment han estat desmuntats per processos erosius 
posteriors. Especialment a la terrassa segona del marge dret hi ha un important camp de 
dolines. 

El pendent mitjà del curs actual de l'Ebre s'estima regionalment en un 2,8 per mil. 

Corredor del riu Ebre aigües avall de Saragossa. 
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Aquest passadís queda molt ben definit per la llera actual i les terrasses ben desenvolupades 
de 5 i 10 m. La terrassa dels 20 m només es conserva a la confluència amb el riu Gállego a la 
zona d'interferència entre els dos. 

Dels nivells de terrassa superiors als indicats, només es reconeixen amb relativa facilitat els 
corresponents als 50-60 i 85-100 m, ja que les deformacions per diapirisme i col·lapsament fan 
molt difícil l'establiment dels nivells definits en el seu esglaonament per sobre d'aquestes 
cotes. 

La llera de l'Ebre, presenta caràcter meandriforme, amb un pendent mitjà del dos per mil, sent 
el riu Gállego l'únic afluent de suficient rellevància que conflueixi per la seva marge esquerra. 

Corredor del riu Gállego 

Se situa pràcticament perpendicular al riu Ebre, afluint a aquest per la seva marge esquerra 
just a l'abandonar la ciutat de Saragossa. El riu Gállego discorre per la part central del corredor, 
amb direcció NNE-SSO. 

Es tracta d'una vall en pastera amb terrasses escalonades, de les que és possible distingir les 
situades a una cota de 5, 10, 20, 30 i 70 m sobre la llera actual. Aquesta última es conserva bé 
al nord (a la zona més estreta de la vall), mentre que al sud dominen les terrasses de 20 i 30 m. 
En tots dos casos estan incises pel al·luvial actual i per les terrasses de 5 i 10 m que es 
conserven uniformement durant tot el recorregut pel terme municipal. 

Corredor del riu Huerva. 

Discorre gairebé perpendicular al riu Ebre, afluint en ell pel seu marge dreta dins de la mateixa 
ciutat de Saragossa. El riu Huerva discorre amb adreça SSO-NNE. 

Constitueix una zona deprimida, marcant la seva llera actual els nivells de base locals o 
regionals. El pendent mitjana a la zona és del 7,5 per mil. 

Planells de la Muela i La Plana. 

Es tracta de dos altiplans dominades per dipòsits carbonatats i separats pel vall del riu Huerva. 
Presenten cotes màximes de 637 i 647 m (Vértice Torrecillas) respectivament, i una altura 
mitjana de 600 m. A la primera es detecta un lleuger pendent cap al NNO que ha afavorit un 
drenatge superficial en aquesta direcció cap al Xaló, i igualment sembla que passa a la segona 
cap al Huerva. Només la Plana es troba físicament dins dels límits del municipi, encara que la 
influència d'ambdues sobre la morfologia del territori és evident. 

La Plana del Castellar. 

Amb una cota màxima de 742 m, se situa en el límit NO del municipi. Es tracta de nivells 
carbonatats, resistents a l'erosió, que formen relleus estructurals en taula en els nivells 
culminants. Aquests relleus donen lloc a una alineació de morfologia de superfície plana, entre 
les que destaquen les Planes d'Muses i Artajona, que presenten escarpes de 100 m sobre les 
àrees adjacents 

Mola de la Serra d'Alcubierre. 

Fora del municipi, és un relleu residual de nivells carbonatats que protegeixen de la erosió als 
guixos i margues infrajacents. La topografia és abrupta i s'aixeca sobre l'àrea plana de Leciñena 
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i Perdiguera des de les cotes 410-450 m, per culminar en el vèrtex de Muntanya Fosc i una 
superfície estructural coincidents amb els nivells més alts de calcària a una cota de 812 m. 

Els vessants meridional i occidental són més escarpades que les oposades; mentre en les 
primeres s'encaixa una xarxa en què dominen les capçaleres acarcavadas de barrancs, en les 
altres (més suaus) es generen valls de fons pla amb drenatge general cap al NNO. 

Vessant de la Muela de Saragossa. 

Part d'aquesta Muela, situada fora del terme municipal, amb cotes properes a 600 m, i 
descendeix progressivament a través dels extensos glacis que formen els paratges de Acampo 
de Orús i Aeròdrom, fins arribar a assolir amb cotes de 210 i 230 m, la vall actual l'Ebre. 

Estan dominades per la densa xarxa de "vals" que tenen la seva capçalera en les zones 
acarcavadas de la vora escarpat de la plataforma i descendeixen fins a les valls limítrofes (Ebre 
i Huerva), estant interrompudes en direcció nord per la presència d'extensos glacis a l'enllaç 
amb les terrasses de l'Ebre. De vegades la interrupció de la xarxa de "vals" dóna lloc a 
depressions importants, com és el cas de la de Valdespartera. 

La xarxa de drenatge, en funció de la seva escassa pendent, està poc jerarquitzada, només 
destaca en el límit occidental del municipi l'afluència del riu Xaló, amb un seguit de terrasses 
connectades amb les de l'Ebre, que s'encaixa en un vessant dominada superficialment per 
dipòsits de glacis. 

Vessant de la Plana de Saragossa. 

De característiques molt similars al vessant del Queixal, encara que amb glacis molt més 
reduïts i en alguns casos només recognoscibles com a superfícies d'erosió. 

El vessant nord-occidental de la Plana es presenta en franc procés erosiu amb mostres 
d'acarcavament. 

Sistemes de glacis perifèrics de la Serra d'Alcubierre. 

Es tracta de les formes que successivament han connectat els relleus inicials de la serra 
d'Alcubierre amb els nivells de base definits en cada moment per les valls circumdants. 

D'aquests sistemes, el més antic conservat és al qual pertanyen els glacis de Leciñena i 
Perdiguera. La seva arrencada actual es localitza en les proximitats d'aquestes poblacions, i 
amb suau pendent enllacen cap al ONO amb la terrassa de 70 m del Gállego La seva capçalera 
ha estat erosionada, i en el seu lloc s'ha generat un replà amb difícil drenatge en el que és 
freqüent detectar l'activitat càrstica. 

Cap a la part meridional, el més gran encaixament de la xarxa de drenatge ha deixat relictes, ia 
menors, d'aquest sistema amb clara pendent cap al sud. 

La resta dels sistemes fins a l'actual s'ha desenvolupat igualment amb una tendència a la 
distribució radial respecte a la Serra d'Alcubierre, presentant en el seu vessant meridional un 
bon seqüència per al seu estudi. Els sistemes de glacis inferiors que descendeixen cap al 
Gállego es desenvolupen a partir del replà de Leciñena-Perdiguera (410- 450 m), i connectant-
se per mitjà dels més recents enllacen generalment amb les terrasses dels 20 i 30 m. 
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A la xarxa de drenatge, a excepció del riu Gállego no es reconeixen cursos permanents, estant 
constituïda la xarxa per un conjunt de barrancs i "vals" de funcionament efímer en èpoques de 
pluges intenses que han deixat penjats una sèrie de glacis a les parts altes. 

Vessant del Castellar. 

Arrenca de la Serra de Castejón, i amb suau pendent general cap a l'Ebre o Gállego descendeix 
des dels 700 m fins als 350-250, on, normalment, es genera un forta escarpe sobre la llera del 
riu. El escarpe més destacat és el que es produeix sobre la marge esquerre de l'Ebre. 

La xarxa de drenatge està constituïda per un conjunt de barrancs més grans que flueixen de 
acord amb el pendent general; entre ells cal ressenyar el de la Verge i el dels Lleters cap a 
l'Ebre, i el de la Val cap al Gállego. Aquest encaixament es realitza en una sèrie de glacis previs 
que parteixen de la serra de Castejón i amb l'avantdita pendent general, s'han solapat amb les 
terrasses corresponents dels rius Ebre i Gállego. 
 

 

Figura 4. Principals unitats geomorfològiques 

 

3.3 Formacions superficials 

Es descriuen les característiques dels dipòsits que constitueixen les unitats geomorfològiques 
anteriorment definides. 

Dins d'aquests adquireixen especial rellevància els dipòsits fluvials, que a partir de els vuit 
nivells de terrassa definits i correlacionats entre l'Ebre i Huerva s'ordenen i correlacionen els 
restants dipòsits quaternaris. 

Plataformes i badlands. 

Aquestes unitats geomorfològiques abasten els terrenys que coincideixen amb la topografia 
més elevada (plataformes) i abrupta (badlands). 
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En superfície, es troben les calcàries miocenes disposades en llits subhoritzontals descansant 
sobre les margues i els guixos. Com els estrats de calcàries es disposen gairebé paral·lelament 
a la superfície topogràfica, sembla que les plataformes tinguessin un origen estructural. En 
principi això és així, però estudis més detallats mostren que algunes vegades els llits de calcària 
han estat tallats i una important part d'aquestes plataformes estan cobertes per crostes 
calcàries i detritus. 

A tota la zona hi ha importants zones de badlands. Estan caracteritzats per una xarxa de 
drenatge fina amb segments curts, vores escarpades i interfluvis estrets. 

Badlands sobretot és un terme descriptiu que no fa referència a l'època de la formació sinó 
simplement a l'aspror del terreny. En principi l'àrea de Saragossa reuneix condicions favorables 
per a la formació de badlands. Es tracta d'una zona en la qual el període àrid dura diversos 
mesos, amb fortes tempestes ocasionals a l'estiu al que es afegeix la presència de materials 
pobrament cimentats com llims, margues i guixos solubles. Per això la cobertura vegetal en 
aquestes àrees és molt poc densa i en alguns llocs ni tan sols existeix. Quan els badlands s'han 
desenvolupat completament i formen petitíssimes conques (cicatrius d'erosió), es poden 
distingir tres tipus diferents de divisòries d'aigües: El arrodonit, en els materials argilosos i en 
els guixos; tipus "full de ganivet ", sobre els llims, margues i guixos; i tipus torrassa 
("castellate"). 

Es pot notar que les vessants orientats a l'W, SW, S i SE són més susceptibles per a la formació 
de badlands tipus "full de ganivet" que altres vessants. Probablement estan més afectats per la 
influència de la insolació (que ocasiona sòls més secs i una vegetació menys densa), la 
precipitació torrencial i el vent NW o ES.  

Glacis. 

Els glacis, són formes de connexió entre els alt-relleus i els nivells de base establerts en cada 
moment per les valls circumdants i les "vals" o valls de fons pla, ocupant extenses àrees de 
feble pendent. Els glacis són un tipus de superfície de aplanació desenvolupada pel retrocés 
dels escarpes i pedimentación. Un glacis es defineix com una suau superfície que presenta com 
a característica pendents entre 1 ° i 7 ° graus; forma una ruptura de pendent ("nick") al peu de 
les àrees elevades i descendeix cap al seu nivell de base local que pot o no existir en 
l'actualitat. El glacis comença la seva existència després de la formació i transport de les 
erosions. La degradació de la roca mare pot realitzar-se per arroyamiento laminar, concentrat, 
o en mantells, principalment en clima àrid o semiàrid. 

Es distingeixen, per correlació amb els nivells de terrasses, quatre sistemes del més antic al 
més modern. 

A l'Ebre, els sistemes primer i tercer són exclusius del seu marge esquerra, mentre que el 
segon ho és de la dreta i el quart comú a tots dos. El primer queda penjat i les seves vores són 
francament escarpats, cosa que també passa, en menor mesura amb el segon. Les sistemes 
tercer i quart tenen la seva gènesi en una època molt propera a la del encaixament de la xarxa 
actual, situant-se preferentment en àrees deprimides de caràcter més local. En ocasions 
apareix un cinquè sistema, que per tenir la seva gènesi en una època relativament recent 
connecta amb la xarxa actual gairebé sense límit de continuïtat.  

Es tracta de dipòsits molt variables, tant en potència com en litologia, depenent de la 
proximitat als relleus d'arrencada d'una banda, o als nivells de base a on solen connectar amb 
les terrasses, per un altre. Així s'han pogut definir, en el primer cas, graves i gravetes (mida 1-3 
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cm, i en menor proporció entre 8 i 10 cm) poligèniques de subangulosas a arrodonides amb 
blocs dispersos de fins a 45 cm, alternant amb llims i sorres a les que es marca a vegades una 
incipient estratificació creuada.  En el segon cas, les característiques s'assemblen a les de les 
terrasses, sent en la majoria dels casos molt difícil establir el seu límit amb aquestes. 

En el Gállego, el primer sistema, en el seu marge esquerra queda majoritàriament fora del 
terme municipal, apareixent, igual que el segon sistema de manera ocasional. Els quatre 
sistemes del Gállego són d'idèntiques característiques a les esmentades sobre els sistemes de 
l'Ebre. 

La procedència dels cants és de les calcàries del Terciari pròxim, encara que eventualment 
poden trobar-se de guix, igualment terciaris, i cants paleozoics. 

La potència original d'aquests dipòsits és de l'ordre dels 10-15 m, tot i que els retocs erosius 
actuals ocasionen, localment, gairebé la seva total desmantellament per deixar subaflorante al 
Terciari infrayacente. La potència visible, probablement propera a la màxima, és de 4-6 m 
mesura en els escarpes dels sistemes primer i segon. 

El sistema tercer s'identifica bé en les incisions generades en els escarpes de les terrasses del 
marge dret del riu Gállego, on s'han pogut reconèixer d'1,5 a 3 m de graves de cants calcaris 
subangulosos de 2 a 3 cm amb matriu llimós-sorrenca, que reposen bé sobre el Terciari (àrea 
de la seva arrencada) a la part més alta, bé sobre alguna terrassa, en la més baixa. 

El encalichamiento és una característica general d'aquests dipòsits, localitzant- preferentment 
en el seu sostre. Una característica general d'aquests dipòsits és la presència de una petita 
proporció de carbonats, que en major o menor proporció, són presents com ciment, donant 
cohesió a la matriu. 

Els glacis holocens tenen característiques litològiques semblants, encara que la seva potència 
és més reduïda (2 a 3 m). 

Poden diferenciar-se els següents tipus de glacis: 

- Glacis de les plataformes amb control estructural. 

- Glacis de les vores de les plataformes amb control estructural. 

- Glacis relacionats amb les terrasses fluvials. 

Terrasses. 

A l'Ebre es distingeix una seqüència de cinc terrasses relativament mal definides, situades a 
cotes de 5-7, 10-13, 20-25, 35-40 i 65 m sobre la llera, i una superior compressiva a 140-230 m. 

Com a trets comuns, les terrasses del riu Ebre presenten cants de subangulosos a arrodonits, 
amb una primera moda que oscil·la entre 1 i 5 cm i una altra segona entre 7 i 12 cm amb un 
màxim de 30-40 cm. La proporció dels cants, segons el seu origen, es troba entre 45-70% per 
als paleozoics, 3-25% per als del Triàsic terrigen, 8-30% per als carbonats del Mesozoic i 0 a 
10% per als del Terciari. El contingut en sorra oscil·la entre el 15 i 25% amb rodals en què pot 
arribar excepcionalment a ser predominant sobre els terrígens gruixuts. La seva matriu és 
sorrenc-llimosa i, quan és possible la seva observació, cap al sostre, es presenta un augment de 
la carbonatació que pot finalitzar en una crosta de caliche. 
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Els dipòsits de les terrasses més altes (140-230 m), que es troben afectades per deformacions i 
esllavissades, presenten cants de subangulosos a arrodonits, amb proporcions d'un 65% de 
calcàries i un 35% de quarsites, amb una mida màxima de 40 cm i modes de 1-2 i 5-8 cm. 
Exhibeixen estratificació creuada, marcada freqüentment per rodals de sorra, i la seva potència 
aconsegueix els 12 m. 

Les potències mesures en escarpe són de l'ordre de 15 m màxim, tot i que mesures amb 
sondejos mecànics i geofísica, permeten deduir en les zones amb intensa carstificació 
anomalies positives en què s'arriba a assolir els 50-60 m. 

Les del Gállego (5, 10, 20 i 70-140 m) estan constituïdes per graves i sorres amb estratificació 
creuada, reconeixent-se a vegades, en les més baixes, els llims de la plana de inundació 
coetània amb la terrassa. Els seus cants estan ben rodats, presenten predomini de roques 
paleozoiques (quars, quarsita i roques plutòniques) sobre les terciàries; la mida mitjana oscil·la 
entre 2 i 8. La matriu que els trava està constituïda per sorra i llim cimentada per carbonat en 
contingut variable que normalment augmenta en els dipòsits més antics. 

Pel que fa a les potències observades, varien entre 5 i 6 m per a les més baixes (+10 i + 20), 8 
per a la dels + 30 i entre 20 i 40 per a la de 70-40, encara que les deformacions per farcits de 
zones afectades per dissolució de guixos, poden produir augments anòmals considerables. 

Al riu Huerva es distingeixen fins a vuit nivells de terrassa, disposades a 5, 10, 20, 30, 45, 35, 
90, i, 120 m sobre la llera Són de destacar també les terrasses definides al riu Huerva que amb 
potències menors, sobre 3-5 m, presenten màxims en continguts de cants de calcària i sílex del 
Terciari. 

Les terrasses de la part baixa del riu Xaló (5, 10, 30, 60 i 90-100 m), estan constituïdes 
essencialment per còdols de quars, quarsita, gresos i roques ígnies del Paleozoic i Triàsic i, 
eventualment, calcàries mesozoiques. La seva mida mitjana oscil·la entre 3 i 5 cm amb un 
màxim de 25-30. Es disposen amb estratificació creuada, arribant a aparèixer de vegades 
preservada en les parts altes la plana d'inundació corresponent, amb llims i sorres. 

La potència màxima observada en pedreres és de 15 m, podent ser, en algun punt, una mica 
més gran per processos de col·lapsament. 

Valls de fons pla ("vals"). 

Es consideren com a "vals" les formes amb gènesi poligènica que pràcticament constitueixen la 
totalitat de la xarxa de drenatge secundària. El seu farciment normalment vessa i proporciona 
morfologia plana a un previ vall fluvial a V. L'enllaç de la part inferior, on dominen els 
arrossegaments fluvials, amb els dipòsits de domini gravitatori de les vessants es sol efectuar 
mitjançant una superfície lleugerament còncava. La seva disposició general és centrífuga des 
de les "moles" cap a les valls dels rius Ebre, Gállego, Huerva i Xaló. 

De morfologia dendrítica en planta, característics de la xarxa de drenatge desenvolupada en 
les formacions guixenques del Terciari, els dipòsits de les vals estan constituïts per llims, 
generalment guixencs, que incorporen en proporció variable cants de calcària, gres i guix; els 
primers solen ser subangulosos, mentre que els de guix apareixen més arrodonits. La 
jerarquització sol ser escassa, tant en la disposició com en la mida de els cants, depenent en 
gran part de la importància de la vall i de la influència dels aportacions de les vessants 
marginals. 
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La potència màxima en el centre de les "vals" més desenvolupades pot sobrepassar els 5 m, i 
en alguns casos fins a un màxim de 12 m. 

Dolines i dipòsits càrstics. 

Els dipòsits càrstics corresponen al farcit de dolines. El caràcter d'aquests farcits depèn en gran 
manera dels dipòsits recents circumdants. La important activitat càrstica de la zona és deguda, 
principalment, a la dissolució dels nivells de guixos del Terciari i l'arrossegament mecànic dels 
dipòsits detrítics quaternaris, que provoquen la formació de les dolines. 

A l'oest de Saragossa ha un ampli camp de dolines, desenvolupat especialment sota la segona 
terrassa de l'Ebre, on el farciment és semblant al de la terrassa corresponent, entapissat per 
una prima capa de llim-argila. La potència del farcit, fins 60 m, no és significativa, ja que la 
major part correspon a la terrassa que la vessa. 

Els del vessant esquerra de l'Ebre, situats sobre el Terciari nu, funcionen com petites àrees 
endorreiques on s'acumulen dipòsits poligènics de cants de calcària amb llims i argiles amb 
una potència estimada de fins a 3 m. 

Per al nivell més baix que afecta les terrasses del Gállego, els materials tenen la mateixa 
composició que aquestes, produint notables anomalies en la seva potència, mentre que el 
nivell més alt de Leciñena-Perdiguera, presenta la de les valls de fons pla, no diferenciada, en 
aquest cas dels glacis actuals-subactuals. Cal fer referència a la possible alteració dels nivells 
superiors de rebliment causa de l'activitat química i biològica, molt abundant en aquestes 
àrees deprimides i especialment humides. 

Estan constituïts essencialment per materials terrígens de gra fi (llims-lutites) de color marró 
amb algun cant dispers de procedència terciària, difícilment delimitades de els materials 
poligènics ("vals" i glacis actual) que els emmarquen. La potència estimada en la seva part 
central és de 5-8 m. 

Dipòsits de vessant. 

Aquests dipòsits són acumulacions de cants de guix englobats dins d'una matriu de guixos 
sorrencs que presenten estratificació difusa i escassa ordenació interna. 

Generalment s'imbriquen amb els cons de dejecció dipositats sobre les terrasses baixes del 
Ebre a les àrees de desguàs de les vals. La seva potència és variable, havent arribat a 
reconèixer gruixos d'entre 3 i 4 m. 

Dipòsits lacustres. 

Dipòsits d'aquest tipus es donen en la llacuna Salada, on s'acumulen els fangs transportats per 
les aigües de vessament a l'època de pluges i les sals que precipiten en el període estival. 

Coluvions. 

Són els dipòsits de vessant generalitzats a tota la vall de l'Ebre; tenen especial 
desenvolupament en la marge dreta sota els escarpes escalonats de les terrasses, en particular 
de la de 35 m. Estan constituïts per cants mal classificats procedents del Terciari (calcària, gres 
i guix) i de la terrassa o glacis immediats (cants poligènics de arrodonits a subangulosos) 
travats per una matriu areno-argilosa. 



 Implantació d'un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 

Annexos de la memòria   
Annex 2. Geologia i geotècnia  14 

El "Mallacán". 

L'àrea de Saragossa està afectada pel "Mallacán", pinyol o "calcrete". Les altes superfícies 
estructurals, els glacis d'acumulació i les terrasses fluvials d'edat plistocena, estan total o 
parcialment recobertes per la "calcrete". Es tracta d'un enriquiment en calcària de 
neoformació que van des de les toves i polsoses cimentacions fins a les crostes laminars 
endurides. En particular, l'aparició dels tipus de "calcrete" dura és d'especial importància en 
l'evolució geomorfològica de la zona, perquè de fet, té una significació especial per indicar 
l'ambient en el qual s'han format els glacis, i també perquè protegeixen de l'erosió les formes 
del relleu a les que recobreix. És obvi que no hi ha un sol procés, una sola roca tipus o un clima 
específic que sigui responsable de la formació de la "Calcrete": la causa és la combinació de 
factors. 

L'estudi de la distribució espacial de la "calcrete" és interessant per les seves aplicacions: usos 
del sòl, aixecaments per classificació del terreny, treballs hidrològics i obres d'enginyeria, etc. 
Si hi ha espesses capes de "calcrete" prop de la superfície, l'ús de la terra queda limitat a un sòl 
pobre de poc gruix. L'erosió del sòl pot començar fàcilment, però l'erosió vertical serà menys 
activa a causa de la resistència de la "calcrete". L'aigua freàtica, normalment, no es troba prop 
de la superfície a causa de la baixa permeabilitat de les capes de "calcrete" ja que tota l'aigua 
de superfície desapareix per evaporació o vessament. Si els llits de calcària endurits estan 
enterrats sota un espès paquet de sediments no consolidats permeables, pot emmagatzemar 
una capa d'aigua o nivell freàtic penjat per sobre de la "calcrete". A la construcció de 
carreteres, una zona amb cobertura de "calcrete" és preferible per la seva estabilitat i és més 
resistent al trànsit pesat. En alguns casos, els blocs de crosta calcària poden usar-se com a 
material de construcció ja sigui per a cases o per carreteres, per donar més estabilitat a la 
fonamentació D'acord amb algunes observacions les crostes de "calcrete" poden desenvolupar 
en superfícies de feble pendent cap al final del seu període de formació. Aquest concepte és 
molt important per a l'explicació geomorfològica de la regió de Saragossa. 

El glacis ha de desenvolupar-se en un clima àrid o semiàrid. Per exemple en un període glacial 
o interestadial. Quan el clima canvia, com passa en la transició de glacial a interglacial, hi ha 
més pluja, especialment a les estacions humides. Aquesta aigua dissol la calcària disponible i la 
transport dins el sòl dels glacis, les terrasses i les plataformes calcàries. En aquest cas, l'aigua i 
el CO3Ca s'acumula. D'aquesta manera, el glacis rep 01:00 carbonat càlcic enriquit a terra 
suprajacent i es fa més resistent a l'erosió en els períodes interglacials (pluvials). En els llocs on 
no s'ha format "calcrete" (o en petita proporció) l'erosió ataca les formes del relleu, donant 
lloc a vegades a una inversió del mateix, el que passa en les plataformes amb control 
estructural i els glacis; entre els glacis d'erosió i les terrasses fluvials, i de vegades entre les 
mateixes terrasses. 

   

4. Context geològic de la zona 

Els materials que afloren a la ciutat i en el seu entorn són, fonamentalment, graves, sorres i 

argiles. Aquesta composició ve donada per la sedimentació del riu Ebre durant el Quaternari, la 

qual es disposa en una capia de varis metres d’espessor per sobre unitats de guix i llims 

depositats durant el Terciari. 
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· Substrat del Miocè: Encara que els materials corresponents al substrat rocós no afloren en el 

sector estudiat, es convenient realitzar una descripció dels mateixos ja que poden influir en el 

comportament de les obres que es realitzin i crear problemes en determinades àrees i punts. 

Sota els dipòsits Quaternaris es troben, en el sector estudiat, materials corresponents a la 

“Formación Zaragoza” (Quirantes, 1978) que, com s’ha indicat, no afloren. La “Formación 

Zaragoza” és la formació de guix més important de tot aquest sector de la Depressió; en ella es 

poden diferenciar varis grups segons la zona. La  seva litologia es essencialment formada per 

guixos massius, concrecionals i nodulosos de tons blanquinosos i blancs grisosos, amb petites 

intercalacions de lutita, margues i calcaries margoses blanques. En l’entorn de Saragossa el 

substrat terciar mostra una estructura geològica amb capes subhoritzontal o amb 

capbussaments molt suaus. Es donen en alguns punts concrets dèbils basculaments i 

plegaments dels materials del sostre de la sèrie carbonatada miocena, i també fractures i falles 

normals. Segons l’I.T.G.E., l’edat dels materials Terciaris es Miocè, concretament Aquitaniense-

Vindoboniense. 

· Recobriment Quaternari: L’aparició i jerarquerització de la xarxa fluvial data d’inicis del 

Quaternari, produint l’erosió dels materials terciaris i una destacada sedimentació al·luvial, 

tant lligat directament a l’Ebre com als seus afluents (terrasses fluvials) com controlada pels 

relleus terciaris circulants i enllaçant-los amb els cursos fluvials (glacis). Com a conseqüència de 

les etapes alternes d’erosió i al·luvionament, es generen varis nivells de glacis i terrasses 

escalonats. La terrassa es troba desenvolupada perfectament en el marge dret del riu Ebre, 

mentre que en l’esquerra afloren sediments terciaris, el que confereix a la vall una clara 

asimetria. En tota l’àrea d’estudi els dipòsits de terrassa cobreixen completament el terciari, 

que no aflora en cap punt. A grans trets, els sediments fluvials quaternaris estan constituïts per 

alternances de nivells de sorres, llims i graves, encara que predominen clarament aquestes 

últimes.   
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Figura 5. Mapa geològic de l’entorn de Saragossa 

 

Figura 6. Llegenda del mapa geològic 
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5. Geotècnia 

L’àrea a estudiar es troba delimitada, segons el Mapa Geotècnic General, fulla 32 a escala 

1/200.000 en la Regió III, dins de l’Àrea III1. 

 

Figura 7. Mapa geotècnic 

Es procedeix a comentar breument l’àrea completa des d’un punt de vista geotècnic de 

manera molt general. 

La Regió III ocupa els terrenys continentals miocens, així com els materials quaternaris de la 

Depressió de l’Ebre. Els materials terciaris presenten una litologia variada i típica del medi 

continental, on es troba la citada formació “Guixos de Saragossa”. 

Per sobre aquests guixos, apareixen els materials quaternaris formats per terrasses, al·luvions i 

reblerts de manera general, amb litologies granulars i argil·lollimoses. 

Dins de l’Àrea III1, s’inclouen els materials al·luvials més moderns que formen els llits 

d’inundació dels principals rius de la zona. La litologia dominant són les graves, sorres, llims i 

argiles. La morfologia es completament plana amb un lleuger pendent cap als rius. El nivell 

freàtic sol estar pròxim. 

La litologia sol presentar: 

- Un primer tram d’argiles i llims d’ 1.5-2.0 metres 

- Un segon tram granular amb intercalacions de nivells llimosos i algun nivell de 

conglomerat.  

El nivell freàtic, com es comenta, sol estar pròxim a la superfície, sent variable i estacional. 



 Implantació d'un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 

Annexos de la memòria   
Annex 2. Geologia i geotècnia  18 

L’alta permeabilitat del conjunt que presenta els materials al·luvials pot veure’s afectada per 

l’horitzó llimós inicial comentat, el mateix pot succeir amb el drenatge superficial. Els aqüífers 

son lliures i freqüents, i la porositat de tipus intergranular. 

 

Figura 8. Llegenda del mapa geotècnic 

Amb respecte a la capacitat de càrrega, els materials granulars presenten una capacitat 

portant mitja i assentaments inapreciables en medis no diferits. El nivell freàtic influenciarà en 

algun punt sobre la cimentació. Es possible, així mateix, la presència de nivells argilosos més 

tous en profunditat. 

Al estar la obra situada en la zona III1, es tindran associades unes característiques pel que fa a 

les condicions de l'obra: 

Facilitat d'excavació: Ripable i excavable. 

Estabilitat de talussos: Inestable, necessitat d'apuntalament en rasses i excavacions. 
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Empenta sobre contencions: Mig-Alt. 

Aptitud per a préstecs: Tolerable. 

Aptitud per a explanada de carreteres: Tipus E-1. 

Obres subterrànies: Dificultat de realització. Necessitat d'apuntalament total. 

 
Figura 9. Condicions d'obra en funció de la zona 

A partir de la revisió de treballs existents en l’àrea d’estudi i el seu entorn, es poden deduir 

certes característiques geotècniques generals, que evidentment poden no ser aplicables a 

casos concrets.  

Degut a que les actuacions s’aplicaran en una zona ja edificada i on actualment ja existeix una 

carretera, l’aparició de zones perilloses de reblerts antròpics no hauria de preocupar-nos. 

Aquests materials són altament col·lapsables, pel que farien del terreny un sol inadequat 

segons el plec PG-3, procedint a la seva retirada. 

 

5.1. Classe geotècnica I: Llims sorrencs i argil·losos (ML, CL-ML i CL) 

Segons un estudi d’uns sondeigs efectuats en una zona propera, els materials dominants 

trobats són llims sorrencs de color marró fosc en la primera part de l’horitzó, corresponent als 

dipòsits de la planura d’inundació, i les graves al·luvials sobre les que es troben, amb alguna 

intercalació de nivells sorrencs fins de potència decimètrica, saturats, sense superar aquests 

casos els 0.60-1.00 m d’espessor. 

En els assaigs de penetració dinàmica es confirma l'existència dels materials identificatsen les 
cales, amb uns cops inicials que confirmarien la continuïtat horitzontal dels materials llimosos, 
i que mostren un incrementprogressiu fins al rebuig (llevat de la penetració P-9), 
corresponents al nivell degraves. 

Els nivells de llims, llims arenosos i argilosos es classifiquen segons CasagrandecomML, CL-ML i 
CL; de plasticitat baixa o nul·la en les mostres assajades.El contingut en sulfats és de l'ordre o 
inferior al 0,1%. 
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Segons un assaig SPT en aquests materials, es va obtenir un valor de NSPT de 22, valor que 
permet classificar a aquests llimsargilosos com molt ferms. 

En els assaigs de penetració dinàmica s'atribueixen a nivells llimosos els trams ambcops a 
l'entorn de 10, sent bastant homogenis en tots ells, valor que estàd'acord amb el SPT obtingut. 

Aquests cops corresponen a resistències a compressió simple d'uns 2,0 kg / cm2.A l'efecte de 
comportament com a terreny de suport de vials poden considerar-se en general com a sòls 
tolerables segons el plec PG-3. 

Aquests materials són perfectament excavables amb retroexcavadora i talussos de 3-4 mes 
mantindran temporalment subverticals. 

Amb les dades obtingudes, i tenint present l'alta variabilitat, poden considerar-se uns 
paràmetres mitjans: 

 

DEFINICIÓ PARÀMETRE MIG 

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 1.5-2 kg/cm2 

COHESIÓ EFECTIVA 1 t/m2 

ANGLE DE FREGAMENT INTERN 26º-28º 

DENSITAT APARENT 1.8 t/m3 

MÒDUL DE DEFORMACIÓ 100-150 kg/cm2 

ÍNDEX DE COL·LAPSE Nul o moderat 

Taula 1.Llista de paràmetres migs per a llims argilosos i llimosos 

 

5.2. Classe geotècnica II: Graves (GP i GM) 

Les graves són majoritàriament de matriu sorrenca amb percentatge variable de fins, no 
plàstica o de plasticitat baixa. 

Segons Casagrande es classifiquen com GP i GM. 

El contingut en sulfats és inferior al 0,1%, situant-se en valors semblants en elreferent a 
matèria orgànica, en les mostres analitzades. 

En assaigs S.P.T. realitzats en perforacions s'obtenen normalment valors deNSPT superiors a 
30-35 en sondejos, amb méspresència de bitlles i menys percentatge de matriu, pel que són 
graves de compacitatalta a molt alta.  

Segons el plec PG-3, les graves resulten sòls seleccionats. 

A partir d’assajos S.P.T., amb caràcter molt general, per a les graves podria prendre’s els 
següents paràmetres: 



 

Annexos de la memòria 
Annex 2. Geologia i geotècnia  21 

 

DEFINICIÓ PARÀMETRE MIG 

COHESIÓ EFECTIVA 1 t/m2 

ANGLE DE FREGAMENT INTERN 36º-38º 

DENSITAT APARENT 2.1 t/m3 

MÒDUL DE DEFORMACIÓ  600 kg/cm2 

Taula 2. Llista de paràmetres migs per a graves 
 

6. Hidrogeologia 

Els materials quaternaris del reblert de la zona central de la Conca de l'Ebre (glacis i  terrasses) 
formen en el seu conjunt un sol aqüífer regional lliure que es troba en el domini hidrològic de 
l'Ebre, concretament a la "UnidadHidrológica 04:06: Tudela - Gelsa". En aquesta unitat els 
nivells d’aqüífers estan associats als materials al·luvials del riu Ebre-Huerva (graves i sorres). El 
seu espessor es molt variable també la seva permeabilitat, que estarà condicionada pel grau 
de cimentació i per la granulometria dels dipòsits de cada punt, i que poden oscil·lar entre els 
100 i 1500 m/dia. La porositat eficaç estimada a partir d’assajos de bombeig pren valors d’un 
10%. De manera general la superfície freàtica es situa entre una cota mínima de 190 m.s.n.m. 
en les proximitats de l’Ebre. El flux general de tot l’aqüífer quaternari es dirigeix cap a l’Ebre i 
Huerva, que determina el nivell de base regional. La superfície freàtica sofreix oscil·lacions 
periòdiques en relació als períodes de recàrrega i descàrrega, que venen determinats pels 
períodes estacionals de pluges i les crescudes dels rius, doncs els excedents de rec no tenen 
incidència. L’aigua subterrània de l’entorn de Saragossa presenta variacions locals destacables, 
per augment de la salinitat, degut a causes de tres tipus: profunditat del pou, estructura 
geològica i proximitat a la vora del miocè.  
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Figura 10. Esquema hidrogeològic 

 

Figura 11. Sistemesd’aqüífers a la conca de l’Ebre
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1. Imatges del traçat 

1.1. Inici: Carrer Conde Aranda 

 

Figura 1. Tram actual de la L1 on s’iniciaria la proposta d’actuació 

Tram actual de la L1 del tramvia per on s’uniria la proposta d’actuació. S’observa el tram de via 

del tramvia, el qual es situa entre les parades de Plaza España i César Augusto. És el punt on el 

tramvia actual passa de recórrer l’avinguda César Augusto al Carrer del Coso, el qual marca el 

principi del Carrer del Conde Aranda.Les imatges que venen a continuació tindran la mateixa 

orientació, de 180 graus respecte l’anterior. 

 

 

Figura 2. Inici del carrer del Conde Aranda 
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Figura 3. Secció tipus del carrer del Conde Aranda 

La secció tipus del carrer del Conde Aranda ve donada per dues voreres d’uns 4 metres (una de 

les quals té una filera d’arbrat), dos carrils en sentit oposat al centre d’uns 3.25 metres cada u, 

un carril en sentit centre de 3.5 metres i una mitjana enjardinada separant els dos sentits de 

circulació de 1.5 metres. 

 

 

Figura 4. Únic gir a l'esquerra del carrer del Conde Aranda 

Únic encreuament del Carrer del Conde Aranda que permet el gir a l’esquerra. Es situat proper 

a la unió amb avinguda Madrid. 
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Figura 5. Final del carrer del Conde Aranda 

 

 

Figura 6. Encreuament amb el passeig María Agustín 

Un cop es creua pel passeig María Agustín, l’entorn de la via es veu modificant de manera 

destacada. Es passarà del carrer del Conde Aranda a l’avinguda de Madrid. 

 

1.2. Primer tram de l’avinguda de Madrid 

El primer tram de l’avinguda de Madrid té una amplada considerable, d’entre 30 i 45 metres, 

on s’hi troben 6 carrils de circulació (4 en sentit centre i 2 en l’oposat) amb una mitjana central 

que els separa, un carril bici i dues voreres d’amplada variable.  
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Figura 7. Inici de l'avinguda de Madrid 

En l’inici de l’avinguda de Madrid s’observa una vorera força estreta si la comparem amb les 

dimensions de la secció de la via. 

 

Figura 8. Rotonda 

El traçat es veu interromput per una rotonda de grans dimensions. 
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Figura 9. Secció de l'avinguda de Madrid després de la rotonda 

Després de la rotonda s’observa que l’avinguda de Madrid veu incrementada les seves 

dimensions. Es veu clarament reflectit en les voreres més àmplies. Aquí hi ha 3 carrils en cada 

sentit de circulació i ja no hi trobem el carril bici. 

 

 

Figura 10. Bifurcació amb l'avinguda de Navarra 

En aquest punt, just al final del que hem definit com el primer tram de l’avinguda de Madrid, 

es troben diferents bifurcacions amb avingudes i carrers importants, el que suposa un intens 

trànsit i defineix la zona com a complexa, raó per la qual la inserció del tramvia podrà 

complicar la situació de la circulació.  

 

 

 



 
 

 

 
 

Annexos de la memòria   
Annex3. Recull fotogràfic  9 
 

1.3. Segon tram de l’avinguda de Madrid 

Després de la bifurcació esmentada amb anterioritat, s’arriba a l’anomenat segon tram de 

l’avinguda de Madrid. 

 

Figura 11. Secció del segon tram de l'avinguda de Madrid 

La secció d’aquest tram de l’avinguda de Madrid és pràcticament igual que la del carrer del 
Conde Aranda: 3 carrils de circulació separant els sentits diferents mitjançant una mitjana i 
dues voreres d’amplada similar. 

 

 

Figura 12. Final de la proposta d'actuació
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1. Introducció 

La línia de tramvia de Zaragoza ha suposat una evolució en la mobilitat amb transport públic 

en la ciutat. En aquests moments aquesta única línia talla la ciutat en un eix Nord-Sud, es per 

això que des de fa uns anys s’ha pretès donar continuïtat a aquesta alternativa de transport, 

ampliant la línia amb un traçat que donés més cobertura, fent un tall en el eix Est-Oest. 

Degut al alt percentatge de població que resideix al barri de Delicias (el 17.7%, conformat per 

115.446 habitants) respecte el total, s’ha considerat prioritari donar cobertura al tram Oest de 

la ciutat i és el principal objecte d’estudi del present projecte. 

Pel tram considerat, existeixen diferents línies d’autobusos que donen cobertura a la mobilitat 

de la població: 

- Línies amb trams coincidents amb el traçat del tramvia: 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 

36, 51, 52 

- Línies que es creuen amb el traçat del tramvia: 20, 42, 53 

 

2. Concepció i traçat 

En aquest primer apartat s’esgrimiran els pros i contres de les diferents solucions pel que fa 
latipologia de transport públic i el traçat corresponent. Posteriorment s’escollirà la que 
esconsideri més adequada mitjançant la metodologia de l’anàlisi multicriteri. 
 

2.1. Definició de les alternatives 

Per donar un bon servei al barri de Delicias, l’avinguda de Madrid compleix tots els requisits 

que la fan idònia per a que el tramvia circuli per aquesta via: Ben ubicada i centrada en el barri, 

amplitud important del carrer, traçat rectilini i bona connectivitat amb altres medis de 

transport. 

Per tant es tractarà de definir la millor alternativa per a comunicar-se, respecte l’avinguda de 

Madrid, amb el traçat actual de tramvia. S’ha considerat estudiar diverses vies per a tal 

propòsit, com són el passeig  María Agustín, el carrer del Conde Aranda, el passeig Echegara y 

Caballero amb un tram del passeig  María Agustín i el carrer Valle de Broto amb un tram del 

passeig  María Agustín. 
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Figura 1. Alternatives de traçat amb la línia actual com a referència 

 

Figura 2. Alternatives de traçat 
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2.1.1. Alternativa 0 

Consisteix en no modificar el traçat tramviari amb cap actuació, per tant es mantindria el 

servei existent del transport públic actual. Actualment ja existeixen diferents autobusos 

circulant pel barri de Delicias, dels quals, el 21, 33 i 36 abasten, respectivament, la totalitat 

dels traçats de les alternatives 1, 2 i 3. 

Tractarem aquesta opció com a cas de referencia per a comparar les diferents alternatives en 

l’anàlisi multicriteri. 

 

2.1.2. Alternativa 1: Traçat per passeig  María de Agustín 

El tramvia circularia pel passeig de María de Agustín fins a creuar-se amb l’avinguda de Madrid. 
Aquesta opció enllaçaria amb el traçat actual de la línia 1 de tramvia en un punt intermedi de 
les parades Gran Via (pel sud) i Plaza Aragón (pel nord). 

Punts forts: El traçat és, en general, força rectilini, amb alguna corba poc pronunciada, quasi 
sense encreuaments complicats. Es tracta d’una via molt ample, on el tramvia podria conviure 
amb els altres modes de transport sense problemes (amb una disminució de la capacitat 
d’aquests, però sense impedir la seva circulació). 

Punts dèbils: El punt més conflictiu es trobaria en l’encreuament entre passeig de María de 
Agustín i l’avinguda de Madrid, ja que s’haurà de realitzar un gir de 90º en una via molt 
transitada. Es tracta de l’opció amb més quilòmetres de recorregut amb 1.3km en el tram 
variable per cada alternativa, suposant per tant, un cost econòmic superior. Actualment 
existeix la línia 21, la qual ja discorre pel traçat que comporta aquesta alternativa. 

2.1.3. Alternativa 2: Traçat pel carrer Conde Aranda 

El tramvia circularia pel carrer  Conde Aranda fins a creuar-se amb l’avinguda de Madrid. 
Aquesta opció enllaçaria amb el traçat actual de la línia 1 de tramvia en un punt intermedi de 
les parades Plaza España (pel sud) i César Augusto (pel nord). 

Punts forts: El traçat és molt rectilini, amb tan sols una corba i poc pronunciada en el 
encreuament amb avinguda de Madrid. Es tracta d’una via força ample que s’uniria 
directament amb un punt neuràlgic important, com es Plaza España. A més es tracta de l’opció 
amb menys quilòmetres de recorregut variable, amb 850 metres. 

Punts dèbils: El punt més conflictiu es trobaria en l’encreuament entre el carrer de Conde 
Aranda i l’avinguda de Madrid, encara que en aquest cas la corba no serà tan pronunciada. El 
carrer Conde Aranda no presenta una ample de via suficient per l’eficient convivència amb els 
altres modes de transport, pel qual complicarà la circulació dels vehicles motoritzats en 
aquesta via, requerint una redistribució de les línies d’autobusos, tancant trams del carrer a la 
circulació o prohibint-la en un sentit, fent necessària una nova distribució dels sentits de 
circulació dels carrers que es creuen amb Conde Aranda. Actualment existeix la línia 33, la qual 
ja discorre pel traçat que comporta aquesta alternativa. 
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2.1.4. Alternativa 3: Traçat per passeig  Echegaray y Caballero 

El tramvia circularia pel passeig de Echegaray y Caballero i continuaria pel passeig de María de 
Agustín fins a creuar-se amb l’avinguda de Madrid. Aquesta opció enllaçaria amb el traçat 
actual de la línia 1 de tramvia amb la parada Plaza del Pilar Murallas. 

Punts forts: El traçat es, en general, força rectilini, amb alguna corba poc pronunciada. Es 
tracta d’una via ample. 

Punts dèbils: Es trobaran dos punts conflictius: el sempre esmentat encreuament amb 
l’avinguda de Madrid i l’encreuament entre passeig Echegaray y Caballero i el passeig de María 
de Agustín, en el qual si troba una gran rotonda amb gran afluència de trànsit.  ja que s’haurà 
de realitzar un gir de 90º en una via molt transitada. Es tracta d’una opció amb un llarg 
recorregut (1.2km) en el tram variable, suposant per tant, un cost econòmic superior. El 
passeig María de Agustín no presenta tampoc una ample de via suficient per l’eficient 
convivència amb els altres modes de transport, pel qual complicarà la circulació dels vehicles 
motoritzats en aquesta via, requerint una redistribució de les línies d’autobusos, tancant trams 
del carrer a la circulació o prohibint-la en un sentit, fent necessària una nova distribució dels 
sentits de circulació dels carrers que es creuen amb el passeig de Echegaray y Caballero. 
Actualment existeix la línia 36, la qual ja discorre pel traçat que comporta aquesta alternativa. 

 

2.2. Anàlisi multicriteri 

El present annex té per objectiu la definició dels criteris d’anàlisi, i la realització de l’anàlisi 
multicriteri, que permetrà decidir l’alternativa que serà estudiada en profunditat per la resta 
dels annexos. 

Es realitzarà inicialment un anàlisi multicriteri convencional, definint uns criteris i atorgant-los 
una ponderació a cadascun d’ells. La suma de tots els criteris atorgarà una puntuació total a 
cada alternativa. L’alternativa amb més puntuació serà la seleccionada per estudiar en més 
profunditat. 

Per a realitzar l’anàlisi es consideraran tres grups d’avaluació: servei i correspondències, 
implantació i entorn i aspectes econòmics i d’explotació. Avaluarem, inicialment, donant una 
puntuació de l’1 al 10. 

 

2.2.1. Criteris d’implantació i entorn 

- Coherència amb la concepció de les actuals xarxes tramviàries: Els tramvies són 
solucions ecològiques i eficients en la mobilitat urbana i, en el cas de Zaragoza, dóna 
continuïtat al projecte exitós de la línia 1 ja existent. Per aquest motiu es donarà la 
màxima puntuació a totes les alternatives que comporten una modificació de la 
situació actual, mentre que la nota mínima recaurà a l’alternativa de no fer res.  
 

- Coherència amb la xarxa de transport públic existent i prevista: Amb cada alternativa 
es pretén assolir una xarxa de transport públic més eficient a l’actual, aportant la 
màxima interconnexió possible amb els mitjans de transport disponibles. En aquest 
aspecte, la no intervenció es valorarà negativament amb una puntuació de 0, ja que 
pretenem implementar una millora en la xarxa. L’alternativa 2 obtindrà la màxima 
puntuació, ja que passarà per una zona de gran afluència d’autobusos, punt neuràlgic 
com és Plaza España i el centre. L’alternativa 1 li atorgarem una puntuació de 7 per la 
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seva bona situació i comunicació amb la xarxa d’autobusos, mentre que l’alternativa 3 
rebrà un 5 perquè el fet de passar propera al riu delimita molt el seu radi d’actuació. 
 

 
- No afectació al trànsit actual per intercedència: Es pretén avaluar el fet de en quina 

mesura s’afectarà al trànsit actual, no per la regulació semafòrica que disminuirà la 
velocitat mitjana, sinó per l’afectació en la capacitat de la zona considerada en cada 
actuació. L’alternativa 0 tindrà la màxima puntuació al considerar l’estat actual. 
L’alternativa 1 se li donarà un 6 perquè tot i que s’haurà de reduir dos carrils, encara 
en quedaran 4 més per a que els vehicles motoritzats puguin circular en ambdós 
sentits. Mentre que les alternatives 2 i 3 se’ls valorarà amb un 3 ja que la supressió de 
dos carrils deixarà, com a màxim, tan sols un carril disponible i per un sentit de 
circulació, afectant greument a la circulació i suposant una redistribució dels sentits de 
circulació dels carrers propers. 
 

- No necessitat de reurbanitzar els carrers: La implementació d’un tramvia requereix la 
modificació de la via urbana, afectant directament la mobilitat dels modes existents, 
els quals, veuran desplaçada la seva actuació en funció dels usos que se li donin a la 
via. Per aquest motiu l’alternativa 0 obtindrà la màxima puntuació ja que no afectarà 
gens, les alternatives 1 i 3 suposen algunes dificultats extres a l’hora de reurbanitzar 
els carrers pels encreuaments importants i corbes pronunciades en el traçat. 

 

- Millora de la distribució dels carrers: En aquest punt es valora la idea de consolidar els 
carrers per a vianants, prioritzant altres usos davant el rodat a partir de voreres més 
àmplies. L’alternativa 0 no presenta cap millora mentre que la 1 discorre per un carrer 
molt ample on es pot fer una reurbanització important, deixant fins i tot algun carril de 
circulació per trànsit rodat encara que es decidís ampliar la zona de vianants. Les 
alternatives 2 i 3 no guanyarien gaire espai per a altres usos ja que la zona per la qual 
discorreria ocuparia gairebé tota la totalitat de l’actual calçada, de la qual podria 
romandre tan sols un carril per un sentit o una lleugera ampliació de la zona per 
vianants. 

 

2.2.2. Criteris de servei i correspondències 

- Accessibilitat: Facilitat per accedir al mitjà de transport. Un tramvia té una molt bona 
accessibilitat al estar situat a nivell de carrer i amb una distància entre parada, 
aproximadament, de 400 metre. Per aquest motiu la decisió d’implementar un tramvia 
es trobarà molt ben valorat. Per altra banda, actualment ja existeixen serveis 
d’autobusos urbans de fàcil accés que cobreixen les rutes proposades, per tant, tot i 
que no podem valorar de manera tan positiva com el tramvia, l’accessibilitat actual es 
mereix una ponderació neutra.  

 

- Velocitat: Tot i no ser l’autobús un medi de transport on s’hi destaca la seva velocitat 
comercial, actualment cobreix les necessitats amb una bona xarxa que comunica 
l’entramat de carrers i per això se li dóna una puntuació neutre. En canvi, un tramvia 
te una velocitat comercial molt més alta, al estar completament segregat dels altres 
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medis de transport el fan més puntual, ràpid i de fiar que l’autobús. Per aquests 
motius se li atorgarà una puntuació màxima a qualsevol opció de tramvia. 

 

- Continuïtat del servei existent sense transbordaments: Es valora la continuïtat del 
servei existent, podent continuar amb un mateix medi de transport sense haver de fer 
transbord. El fet de poder estendre la zona d’actuació del tramvia es valorarà molt 
positivament, mentre que l’opció de no fer res obtindrà la mínima puntuació. 

 

- Enllaços amb rodalies: L’ampliació del tramvia, en qualsevol de les tres alternatives 
analitzades, aportarà una connexió tramvia-tren de rodalies de 5 minuts si es vol anar 
a l’estació de Zaragoza Portillo i 15 minuts si es pretén anar a Zaragoza Delicias, pel 
qual es consideraran molt bones valoracions. Actualment existeix la línies 32 i 33 que 
tenen una parada a 5 minuts de l’estació Zaragoza Portillo i les línies  34 i 51 que 
porten directament a l’estació Zaragoza Delicias, per tant també es considerarà una 
bona puntuació, però no tan positiva com el tram que tindrà una connexió més ràpida. 

 

- Enllaços amb mitja i llarga distancia:L’ampliació del tramvia, en qualsevol de les tres 
alternatives analitzades, aportarà una connexió tramvia-tren de mitja i llarga distància 
de 15 minuts, ja que s’han d’agafar en l’estació de Zaragoza Delicias, pel qual es 
consideraran una bona valoració, però no màxima ja que no hi ha un porta a porta. 
Actualment existeix les línies  34 i 51 que porten directament a l’estació Zaragoza 
Delicias, per tant també es considerarà una bona puntuació, del mateix ordre que la 
del tram al tenir com a punt a favor el fet de que arriba a la mateixa estació. 

 

- Enllaços a l’aeroport: L’única opció actual per arribar a l’aeroport amb transport públic 
passa per agafar un autobús en l’estació d’autobusos interurbans que es troba en 
l’estació de Zaragoza Delicias, per tant, ens trobem en un cas similar a l’anterior, on el 
tram millorarà la connexió fins a aquest punt, però quedarà per salvar una distància de 
15 minuts caminant, mentre que amb l’actual xarxa d’autobusos si s’arriba a la 
mateixa estació, encara que depèn de l’origen del viatge es requeriria d’algun 
transbord per arribar. En aquest cas si es valorarà una major puntuació a l’opció del 
tramvia ja que la comoditat de transportar equipatge en tramvia és superior que en 
l’autobús, ja que el tramvia està al mateix nivell, sense escales, és mes espaiós i té un 
traçat més còmode i uniforme per no estar preocupat per l’equipatge. 

 

- Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans: L’estació d’autobusos interurbans es 
troba, com ja s’ha mencionat amb anterioritat, en l’estació de Zaragoza Delicias. Es 
consideraran els mateix motius que s’han tractat a l’apartat de “enllaços amb mitja i 
llarga distància”.  

 

- Enllaços amb xarxa autobús: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb la xarxa actual 
d’autobusos. La màxima valoració vindrà donada, en aquest cas, per l’alternativa 0, ja 
que està integrada en ella mateixa. La connexió autobusos-tramvia considerant 
l’alternativa 1 serà molt bona ja que no requerirà l’eliminació dels busos actuals, 
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mentre que les altres dues alternatives es veuran una mica perjudicades en aquest 
apartat ja que restringiran la zona de circulació pels busos. 

 

2.2.3. Aspectes econòmics i d’explotació 

- Despesa econòmica baixa: En primer lloc es donarà la màxima puntuació a 
l’alternativa 0, ja que suposa un cost 0. Per altra banda podem entrar a considerar dos 
grups econòmics per categoritzar les altres alternatives. Per una banda els costos fixos, 
que afectarà a totes les alternatives per igual, redacció del projecte i estudis, 
maquinària, cotxes extres de tramvia, etc. Per altra banda considerarem uns costos 
variables que associarem proporcionals a la longitud del tram, que derivaran els costos 
de material, duració d’obra, treballadors, infraestructures, etc; sent les alternatives 1 i 
3 molt similars en longitud rebran la puntuació mínima, mentre que l’alternativa 2, al 
presentar un tram més curt es valorarà més positivament en aquest aspecte. 

 

- No complexitat constructiva: Relacionada, essencialment, amb el cost, el termini 
d’execució i el risc que comporta. La no intervenció obtindrà la màxima puntuació altre 
cop. Les alternatives 1 i 3 tornen a veure’s en un cas similar, molt negatiu, mentre que 
la 2 tindrà un cost més baix i un menor temps d’execució al afectar a un tram més curt.  

 

- Aprofitament d’estructures existents: Es valora el poder aprofitar tant l’estructura 
d’explotació (PCC, sistema de comunicacions, etc.) com les infraestructures físiques. 
L’alternativa 0 torna a assolir la màxima valoració en aquest apartat ja que al no haver 
intervenció no es generen noves necessitats d’estructura. Però les alternatives 
d’intervenció en el tramvia també es valoraran de manera positiva, ja que s’està 
allargant el servei d’una línia ja existent, aprofitant les infraestructures actuals. 
 

- Demanda: La no intervenció no afectarà a la demanda actual, mentre que, en 
qualsevol de les altres alternatives considerades, es captarà certa població cap el 
tramvia i, probablement, augmentarà l’ús del transport públic. En el cas de 
l’alternativa 3, al tenir una barrera geogràfica com és el riu Ebre captarà menys 
població (podem suposar la meitat pel fet de que només podrà accedir els usuaris des 
del sud). 
 

 
- Longitud i sinuositat del traçat: Les alternatives més curtes i menys sinuoses seran 

valorades de forma més positiva. Per ser més llargues i presentar uns punts més 
problemàtics ja esmentats en les contres de les alternatives 1 i 3, aquestes seran les 
valorades més negativament mentre que l’alternativa 2 obtindrà una bona puntuació. 
Per altra banda, com no podem valorar en aquests termes l’alternativa 0, se li atorgarà 
una qualificació neutra.  

 

- Rendibilitat econòmica: Es valorarà la rendibilitat econòmica com aquella alternativa 
que implica o bé una baixa inversió o una demanda elevada. Agafarem com a 
referència els casos que considerarem més positius i els més negatius. En el cas del 
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més positiu es podria considerar l’alternativa 2, ja que previsiblement serà el que més 
demanda tindrà (juntament amb l’alternativa 1) amb una inversió inferior. Mentre que 
en el cas més negatiu es trobaria l’alternativa 3, amb una demanda inferior a les 
alternatives 1 i 2 i amb la inversió més elevada (juntament amb l’alternativa 1). En un 
valor mig es trobarien les alternatives 0 i 1,  les quals són complicades de comparar de 
manera relativa, ja que mentre una requereix una inversió nul·la, l’altre proporcionarà 
una major demanda del transport públic. Per aquest fet s’ha decidit donar a ambdues 
una valoració neutra.  

 

2.3. Valoració 

Amb tots aquests aspectes, puntuacions donades en cada alternativa han estat 

  ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

CRITERIS 
D’IMPLANTACIÓ I 
ENTORN 

Coherència amb la concepció de les 
actuals xarxes tramviàries 

0 10 10 10 

Coherència amb la xarxa de 
transport públic existent i prevista 

0 7 10 3 

No afectació al trànsit actual per 
intercedència: 

10 7 3 3 

No necessitat de reurbanitzar els 
carrers 

10 2,5 5 2,5 

Millora de la distribució dels 
carrers 

0 10 7 7 

CRITERIS DE SERVEI I 
CORRESPONDÈNCIES 

Accessibilitat 5 10 10 10 

Velocitat 5 10 10 10 

Continuïtat del servei existent 
sense transbordaments 0 

10 10 10 

Enllaços amb rodalies 5 10 10 10 

Enllaços amb mitja i llarga distància 7,5 7,5 7,5 7,5 

Enllaços a l’aeroport 7,5 10 10 10 

Enllaços amb estacions 
d’autobusos interurbans 7,5 

 
7,5 

 
7,5 

 
7,5 

Enllaços amb xarxa autobús 10 10 5 5 

ASPECTES 
ECONÒMICS I 
D’EXPLOTACIÓ 

Despesa econòmica baixa 10 0 2 0 

No complexitat constructiva 10 2,5 5 2,5 
Aprofitament d’estructures 
existents 

10 7 7 7 

Demanda 0 10 10 5 

Longitud i sinuositat del traçat 5 3 10 3 

Rendibilitat econòmica 5 5 10 0 
Taula 1. Valoració dels diferents per cada alternativa 

 

Cada aspecte no tindrà la mateixa importància dins del còmput global. És per això que s’ha 

decidit donar els següents pesos 
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  pes 

Criteris d’implantació i 
entorn 

Coherència amb la concepció de les actuals xarxes 
tramviàries 

0,75 

Coherència amb la xarxa de transport públic 
existent i prevista 

0,75 

No afectació al trànsit actual per intercedència: 1 

No necessitat de reurbanitzar els carrers 0,5 

Millora de la distribució dels carrers 0,25 

Criteris de servei i 
correspondències 

Accessibilitat 1 

Velocitat 0,5 

Continuïtat del servei existent sense 
transbordaments 

0,75 

Enllaços amb rodalies 1 

Enllaços amb mitja i llarga distància 0,75 

Enllaços a l’aeroport 0,75 

Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans 0,5 

Enllaços amb xarxa autobús 0,75 

Aspectes econòmics i 
d’explotació 

Despesa econòmica baixa 1 

No complexitat constructiva 0,75 

Aprofitament d’estructures existents 0,75 

Demanda 1 

Longitud i sinuositat del traçat 0,5 

Rendibilitat econòmica 1 
Taula 2. Pes de cada un dels criteris emprats 

A més, també s’haurà de donar un pes als grups de criteris segons la seva importància relativa. 

En aquest cas es decidirà analitzar diferents ponderacions per comparar les puntuacions de les 

alternatives. Diferenciarem els casos quan els tres grups de criteris presentin un pes similar o 

quan un d’ells despunti respecte els altres. 

2.3.1. Cas 1: Criteris amb pes similar 

Suposant pesos similars en els grups criteris: 

 Pes 
(%) 

Criteris d’implantació i entorn 33,33 

Criteris de servei i correspondències 33,33 

Aspectes econòmics i d’explotació 33,33 

Taula 3. Pesos dels grups de criteris en el cas 1 

S’obté la següent valoració de les alternatives: 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

VALORACIÓ 55,93 70,74 75,57 54,20 
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Taula 4. Valoració de les alternatives en el cas 1 

On s’observa que l’alternativa 2 es l’opció guanyadora, molt seguida de la 1, en el cas de 

considerar tots els grups de criteris amb el mateix pes. 

 

2.3.2. Cas 2: Importància major en el grup de criteris d’implantació i entorn 

En aquest cas es suposarà un pes del doble en el grup de criteris d’implantació i entorn 

respecte els altres: 

 Pes 
(%) 

Criteris d’implantació i entorn 50 

Criteris de servei i correspondències 25 

Aspectes econòmics i d’explotació 25 

Taula 5. Pesos dels grups de criteris en el cas 2 

S’obté la següent valoració de les alternatives: 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

VALORACIÓ 53,91 71,66 74,37 53,18 
Taula 6.Valoració de les alternatives en el cas 2 

On s’observa que l’alternativa 2 es l’opció guanyadora, molt seguida de la 1, en el cas de 

considerar el grup de criteris d’implantació i entorn com el més important. S’observa, a més, 

una retallada en les valoracions de les alternatives 2 i 1, fent constar que el grup de criteris 

d’implementació i entorn és més rellevant en l’alternativa 1, encara que no el suficient per 

superar a l’alternativa 2 en una valoració global. 

 

2.3.3. Cas 3: Importància major en el grup de criteris de serveis i correspondències 

En aquest cas es suposarà un pes del doble en el grup de criteris de serveis i correspondències 

respecte els altres: 

 Pes 
(%) 

Criteris d’implantació i entorn 25 

Criteris de servei i correspondències 50 

Aspectes econòmics i d’explotació 25 

Taula 7. Pesos dels grups de criteris en el cas 3 

 

S’obté la següent valoració de les alternatives: 

 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

VALORACIÓ 56,96 77,29 79,39 63,20 
Taula 8.Valoració de les alternatives en el cas 3 
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On s’observa que l’alternativa 2 es l’opció guanyadora, molt seguida de la 1, en el cas de 

considerar el grup de criteris de servei i correspondències com el més important. S’observa, a 

més, una retallada en les valoracions de les alternatives 2 i 1 encara més significativa que en el 

cas 2, fent constar que el grup de criteris e servei i correspondències és més rellevant en 

l’alternativa 1, encara que no el suficient per superar a l’alternativa 2 en una valoració global.  

 

2.3.4. Cas 4: Importància major en el grup d’aspectes econòmics i d’explotació 

En aquest cas es suposarà un pes del doble en el grup d’aspectes econòmics i d’explotació 

respecte els altres: 

 Pes 
(%) 

Criteris d’implantació i entorn 25 

Criteris de servei i correspondències 25 

Aspectes econòmics i d’explotació 50 

Taula 9. Pesos dels grups de criteris en el cas 4 

 

S’obté la següent valoració de les alternatives: 

 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

VALORACIÓ 58,62 65,40 75,25 47,88 
Taula 10. Valoració de les alternatives en el cas 4 

On s’observa que l’alternativa 2 segueix sent l’opció guanyadora. S’observa, que s’amplia la 

diferencia de l’alternativa 2 respecte la seva principal perseguidora (l’alternativa 1). Això 

remarca que dins del grup d’aspectes econòmics i d’explotació, l’alternativa 2 és la més 

solvent.   

 

2.3.5. Conclusió 

Finalment s’optarà per agafar l’alternativa 2 per a continuar amb l’estudi. Per tant el tramvia 

circularà pel carrer Conde Aranda i avinguda de Madrid, unint-se amb la línia 1 ja existent en el 

final del carrer Conde de Aranda, en l’encreuament d’aquest amb l’avinguda de César Augusto 

i el carrer el Coso. 
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3. Secció i repartiment d’usos del carrer 

En aquest apartat es pretén analitzar quin repartiment de l’espai per als diferents modes de 

transport serà el més adequat. Entrarem a considerar tres grups diferenciats: el transit rodat i 

les bicicletes, l’espai pels vianants i jardineria i l’espai de la zona del tramvia. 

En la intersecció de la present ampliació amb el tram ja existent, el tramvia circula pel centre, 

amb ambdós sentits de circulació pròxims. S’ha transformat la via en una zona de pacificació 

del trànsit rodat, on només es troben vianants i tramvia. Aquesta punt d’origen es 

contemplarà en l’estudi de les diferents alternatives que analitzarem per a fer el repartiment 

dels usos del carrer. 

Al no ser les vies suficientment amples, es considerarà que ambdós sentits del tramvia 

circularan pel centre mateix de la via, un al costat de l’altre, sense haver de segregar dues 

vegades els carrers. Serà interessant comparar però, els punts forts i dèbils dels casos en que 

les andanes d’accés al tramvia s’ubiquin al centre dels dos sentits de circulació, o als laterals. A 

més, també es considerar l’alternativa 0 o el cas en que no s’actués per disposar d’una 

referència. 

La solució adoptada podria ser diferent en funció del tram en que ens trobem, per tant 

s’analitzaran dues vies diferenciades: el carrer del Conde Aranda i l’avinguda de Madrid. 

 

3.1. Tram del carrer Conde Aranda 

3.1.1. Discussió de les alternatives 

3.1.1.1. Alternativa 0: No intervenció 

La via del Conde Aranda en el seu estat actual és molt uniforme al llarg de la seva longitud, 

doncs es tracta d’un carrer recte d’una amplada uniforme, la qual només es veu incrementada 

en l’entorn de la Plaça del Portillo. 

La situació actual del carrer Conde Aranda es composa per dues voreres d’uns 4 metres (on s’hi 

troben alguns arbres i lluminàries) i tres carrils per trànsit rodat, un dels quals (per on circulen 

només autobusos) es troba segregatdels altres dos per una petita mitjana central (que mesura 

1.5 metres). El carril segregat presenta una amplada de 3.5 metres mentre cada un dels altres 

dos mesura 3.25 metres. D’aquesta manera l’amplada total del carrer serà d’uns 20 metres al 

llarg de tota la seva longitud. 

En l’entorn de la Plaça del Portillo, per tractar-se d’una zona més ampla, s’afegeix un tercer 

carril. 

Punts forts: Via important de sortida del nucli de la ciutat, ja que tots els carrils pels quals 

circulen vehicles privats condueixen en sentit cap en fora. Circulen varies línies d’autobusos 

per aquesta via, just en sentit contrari al que fan la resta de vehicles. 

Punts dèbils: No s’hi contempla el tramvia, el qual és un mitjà de transport més ràpid i eficient 

que l’autobús. No existeixen carrils bici, ni aquestes poden circular de manera confortable per 

la vorera ni per la calçada. No hi ha carril bus per sortir del centre, ni carrils per els vehicles 

privats per entrar-hi. 
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3.1.1.2. Alternativa 1: Andanes pel centre 

Consisteix a fer passar el tramvia pel centre del carrer, amb les andanes centrals. Es busca 

guanyar espai pels vianants, aconseguir un espai pel tramvia i assegurar un mínim espai 

vehicular. Es proposarà, per estar en correspondència amb el darrer propòsit, fer circular els 

dos sentits del tramvia junts però desviats cap un lateral, per així poder introduir algun carril 

per vehicles, el qual podria mantenir el sentit de la via actual, de sortida del centre. En alguns 

trams, però, no serà possible encabir un carril pel trànsit motoritzat, ja que les àrees 

destinades a les parades dels tramvies per tram requeriran de major amplitud. 

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 7.8 metres en la secció del 

carrer quan no s’hi trobi una parada i de 11 metres en zona de parada. Considerant que 

l’amplitud de la secció del carrer era, en quasi tota la seva longitud, d’uns 20 metres, ens 

deixaria en el primer cas l’opció de fer una calçada d’uns 3.5-4 m, deixant uns 8-8.5 metres per 

encabir-hi les dues voreres, mentre que en el segon cas no hi cabria la calçada i es trobaria un 

espai a repartir de 9 metres entre les dues voreres. 

Les línies de busos que actualment circulen per aquesta via s’hauran de reconsiderar, ja bé 

sigui canviant el seu recorregut o eliminar-les si les seves funcions ja es veuen el suficientment 

cobertes. 

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, major aprofitament de l’espai i 

de les infraestructures de cablejat que en el cas de separar les andanes.  

Punts dèbils: Eliminació de la circulació del trànsit rodat en les zones on s’hi trobi una parada, 

tant dels cotxes com de totes les línies d’autobús que hauran de ser redissenyades. Segregació 

doble de la via degut al espaiament interior de les dues vies que afectarà als vianants que 

vulguin creuar per una zona de parada. Dificultat major en l’accés degut al fet que s’haurà de 

creuar una via del tramvia per accedir a l’andana central. 

 

3.1.1.3. Alternativa 2: Andanes laterals 

Es seguirà el propòsit de fer passar el tramvia per la zona central, però aquest cas les andanes i 

accessos als mateixos seran als laterals exteriors del tramvia. D’aquesta manera en les zones 

de parada es veurà reduït l’espai per vianants al tenir dues andanes enlloc d’una com a 

l’alternativa anterior. Seguirà sent impossible la circulació en les zones de parades i es podrà 

mantenir un carril en les altres àrees. 

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 8 metres en la secció del carrer 

quan no s’hi trobi una parada i de 14 metres en zona de parada (3 metres per andana). 

Considerant que l’amplitud de la secció del carrer era, en quasi tota la seva longitud, d’uns 20 

metres, ens deixaria en el primer cas l’opció de fer una calçada d’uns 3.5-4 m, deixant uns 8-

8.5 metres per encabir-hi les dues voreres, mentre que en el segon cas no hi cabria la calçada i 

es trobaria un espai a repartir de 6 metres entre les dues voreres. 
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Les línies de busos que actualment circulen per aquesta via s’hauran de reconsiderar, ja bé 

sigui canviant el seu recorregut o eliminar-les si les seves funcions ja es veuen el suficientment 

cobertes. 

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, millor accés per part dels 

usuaris al tenir l’andana als laterals exteriors i una única segregació al estar ambdues vies 

contigües. 

Punts dèbils: Eliminació de la circulació del trànsit rodat en les zones on s’hi trobi una parada, 

tant dels cotxes com de totes les línies d’autobús que hauran de ser redissenyades. Major  

consum d’espai afectant els vianants i major cost en les infraestructures del cablejat.  

3.1.2. Anàlisi multicriteri 

L’anàlisi multicriteri pel que fa la secció i el repartiment dels usos del carrer s’ha 
realitzatconsiderant cinc grups d’avaluació: usos del carrer, coherència de la secció, impacte en 
lacirculació de vehicles, servei i interacció del vianant amb els diferents transports i 
finalmentaspectes econòmics i d'explotació. Cada criteri s’ha avaluat de 0 a 10 en funció de la 
idoneïtatde cada alternativa en comparació amb la resta. S’ha pres com a referència base 
l’alternativa0. 

 

3.1.2.1. Criteris d’usos del carrer 

 

- Repartiment d’usos del carrer: Es valora positivament la integració coherent i lògica 
del màxim d’usos sense col·lapsar la via. En l’alternativa 0 no s’hi troba el tramvia, per 
tant serà la que rebrà una menor puntuació. En les alternatives en que es considera el 
tramvia, el trànsit rodat es veure interromput en alguns trams, per tant no podran 
assolir la màxima puntuació en aquest aspecte. Entre les alternatives 1 i 2, es valorarà 
més positivament la 1, ja que al tenir l’andana central, hi haurà un major espai per els 
altres usuaris de la via en les zones de parada. 

 

- Relació vorera-amplitud: En aquest aspecte es considera la zona per vianants. Es 
valorarà com a millor alternativa aquella que comporti un major àmbit de actuació 
pels vianants. Per aquest motiu, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, l’alternativa 1 
serà la més ben posicionada, seguida per la 2. Considerant l’alternativa 0, actualment 
la vorera no es suficient per suposar un espai confortable pels vianants. 

 

- Capacitat de consolidació com espai de vianants: Per a tal de crear un espai atractiu 
pels vianants, un bon punt de partida és considerar com a positiu l’amplitud i 
continuïtat de la vorera. En aquest aspecte l’alternativa 1 assolirà una bona puntuació, 
mentre que la 2 es veurà perjudicada ja que les zones de parada la vorera perdrà una 
important part de la seva amplitud. 

 

- Arbrat: Es valora positivament el fet de disposar de fileres d’arbrat i vegetació. 
Actualment s’hi troba una filera d’arbres que ocupen un espai important en una de les 
voreres, i una altra filera d’arbres i vegetació en la mitjana que separa els diferents 
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carrils, pel que es pot considerar un carrer ben ajardinat. Es pretén, com a mínim, 
mantenir aquest nivell de arbrat en les noves propostes. 

 

3.1.2.2. Impacte en la circulació dels vehicles 

- Mínim impacte sobre la congestió: El fet d’ubicar el tramvia en el carrer Conde Aranda 
comporta, com ja s’ha esmentat, la reducció del nombre de carrils de circulació, així 
com la eliminació total en les zones de parada del tramvia. Això ocasionarà un efecte 
negatiu en la congestió de la circulació en cotxe. Per altra banda, el fet d’implementar 
el tramvia en les opcions de la mobilitat a Zaragoza implicarà una redistribució dels 
usuaris pel que fa al sistema de transport triat, encara que en un primer temps 
d’adaptació al nou transport el balanç podrà ser negatiu. Per aquest motiu s’opta a 
valorar positivament l’alternativa 0 i, en conseqüència, negativament les alternatives 1 
i 2. 

 

- Solució de girs a la dreta: Degut a que les propostes de les alternatives passen per a 
que el carril habilitat per cotxes discorri a la banda dreta de via del tramvia (vist des 
del sentit de circulació) en cap cas es veurà afectat el gir a la dreta. 

 

- Solució de girs a l’esquerra: En ambdues alternatives on es considera el tramvia 
s’haurà de regular, mitjançant semàfors, els girs a l’esquerra per a evitar la col·lisió 
amb el tramvia. Actualment no hi ha cap encreuament, fins al final del carrer Conde 
Aranda, que permeti el gir a l’esquerra. Per tant, l’alternativa 0 haurà de rebre una 
puntuació nul·la, ja que la situació actual no considera el gir a l’esquerra. 

 

- Mínima afectació deguda als vehicles que no han completat el gir: S’avalua el fet que 
s’eviti la possibilitat que els vehicles que efectuen els girs en encreuaments, tant a 
dreta com a l’esquerra, quedin aturats a les vies del tramvia. L’alternativa 0 és 
impossible que presenti aquest problema al no existir el tramvia en l’actualitat. Les 
alternatives 1 i 2 podran presentar aquest problema en tres encreuaments que giren a 
l’esquerra. 

 

3.1.2.3. Servei i interacció dels vianants amb diferents transports 

- Accessibilitat a les parades: La major facilitat d’accés al tramvia es troba en 
l’alternativa 2, ja que les andanes es troben com una prolongació de la mateixa vorera, 
mentre que en l’alternativa 1 s’haurà de creuar una via del tramvia per accedir a 
l’andana. Com en l’alternativa 0 no es considera el tramvia, s’opta per atorgar-li una 
valoració neutra. 

 

- Mínim perill pels vianants que volen accedir al tramvia: El fet d’introduir un tramvia 
ja comporta en sí un risc, encara que estem eliminant altres element de risc com els 
cotxes de la circulació. En aquest cas, però, ens fixem en el risc d’accedir al tramvia, el 
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qual serà diferent en les alternatives 1 i 2. Això es déu a que en l’alternativa 1 s’haurà 
de creuar una via per accedir a l’andana, mentre que a l’alternativa 2. Com en el cas 
anterior, en l’alternativa 0, al no considerar el tramvia no es pot valorar i se li atorgarà 
una puntuació neutra. 

 

- Correspondència amb altres transports: Es valorarà la bona correspondència, 
mesurada en distància a recórrer, per accedir a altres modes de transport. Ens 
interessa la correspondència amb l’autobús, on ja hem vist que seria bona deguda a la 
quantitat de línies que circulen per aquest carrer, encara que hauran de ser 
redissenyades per adaptar-se als nous usos del carrer Conde Aranda. Les dues 
alternatives ens oferiran la mateixa connectivitat. 

 

3.1.2.4. Aspectes econòmics i d’explotació 

- Mínim efectes negatius pels veïns: Es valora positivament el fet que s’introdueixin 
transports eficients, poc sorollosos i poc contaminants, i el fet que s’estan eliminant de 
la circulació altres vehicles que són tot lo contraris al tramvia per poder encabir aquest 
en la via. Les alternatives que inclouen el tramvia rebran una bona qualificació en 
aquest apartat, però serà substancialment major l’alternativa 1, ja que els vianants es 
trobaran amb més espai per on circular. 

 

- Mínima interrupció del trànsit públic en cas d’avaria del transport: S’avalua 
l’afectació al nivell de servei del transport públic i privat en el cas que un vehicle de 
transport públic quedi aturat a la via per on circula. En l’alternativa 0 no hi haurà tants 
problemes degut a que s’hi troben diferents carrils de circulació en cas que un autobús 
quedi aturat, excepte en el cas que vingui en el sentit del carril únic, afectant tan sols a 
altres autobusos i taxis. En les alternatives on es contempla el tramvia, al trobar-se 
només un carril per a la circulació, l’aturada d’un autobús causarà majors problemes 
en la circulació dels altres usuaris de la via. En canvi l’aturada d’un tramvia no 
afectaràs, en principi (si no queda aturat en un encreuament), als usuaris d’altres 
modes de transport, i en ambdues alternatives, al estar les vies dels dos sentits de 
circulació contigus, es podran habilitar encreuaments mitjançant un joc d’agulles per 
permetre el canvi.  

 

- Mínima complexitat constructiva:Ambdues alternatives presenten el mateix traçat, 
simples al discórrer ambdós sentits contigus i sense passar per zones conflictives. 
L’alternativa 1 serà més senzilla que la 2 al requerir no desdoblar la infraestructura 
corresponent a l’electrificació de la via. L’alternativa 0 presenta la màxima puntuació al 
no presentar cap modificació constructiva. 

 

- Mínim cost de les obres: L’alternativa 2 presentarà un major cost degut al 
desdoblament de la infraestructura corresponent a l’electrificació de la via, així també 
per requerir de més superfície d’andana. L’alternativa 0 presenta la màxima puntuació 
al no presentar cap modificació constructiva, el qual implicarà un cost nul. 
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- Mínimes obres de reurbanització:Ambdues alternatives presenten una completa 
reforma en els usos del carrer, a nivell molt similar, pel que es veuran perjudicades en 
aquest apartat. L’alternativa 0 presenta la màxima puntuació al no presentar cap 
modificació constructiva. 

 

- Mínimes molèsties per obres: Es valora positivament el fet d’evitar al màxim les 
molèsties per obres tant als veïns, com als vianants i als conductors. Ambdues 
alternatives que contemplen la inserció del tramvia comportaran un nivell de molèstia 
similar. Per altra banda, es torna a presentar l’alternativa 0 com la molèstia nul·la, per 
tant se li atorgarà la màxima puntuació. 

 

- Millora del servei: Es valora la millora en el temps de viatge així com la connectivitat i 
accés a altres mitjans de transport. En aquest cas, les alternatives 1 i 2 obtenen la 
millor puntuació per atorgar al carrer un mitjà de transport ràpid i eficient.  

 

3.1.3. Valoració 

Amb tots aquests aspectes, puntuacions donades en cada alternativa han estat 

  ALT 0 ALT 1 ALT 2 

CRITERIS D'USOS DEL CARRER Repartimentd'usos del carrer 5 8 7 

Relacióvorera-amplitud 3 10 8 

Capacitat de 
consolidaciócomespaivianant 

5 10 6 

Fileresd'arbres 10 10 10 

IMPACTE EN LA CIRCULACIÓ 
DELS VEHICLES 

Mínim impacte sobre la congestó 10 5 5 

Solució de girs a la dreta 10 10 10 

Solució de girs a l'esquerra 0 5 5 

Mínima afectaciódegudaalsvehicles 
que no han completat el gir 

10 5 5 

SERVEI I INTERACCIÓ DEL 
VIANANT AMB ELS DIFERENTS 

TRANSPORTS 

Accessibilitat a les parades 5 7 10 

Mínimperillpelsvianants que 
volenaccedir al tramvia 

5 3 10 

Correspondènciaambaltrestransports 5 10 10 

ASPECTES ECONÒMICS I 
D'EXPLOTACIÓ 

Mínimsefectesnegatiuspelsveïns 0 10 7 

Mínima interrupció del trànsitpúblic 
en cas d'avaria del transport 

7 3 3 

Mínima complexitat constructiva 10 7 5 

Mínimcost de les obres 10 7 5 

Mínimes obres de reurbanització 10 3 3 

Mínimesmolèsties per obres 10 5 5 

Millora del servei 0 10 10 
Taula 11. Valoració dels diferents per cada alternativa 
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Cada aspecte no tindrà la mateixa importància dins del comput global. És per això que s’ha 

decidit donar els següents pesos 

 

 

 

 

 

  PESOS 

CRITERIS D'USOS DEL CARRER Repartimentd'usos del carrer 0,75 

Relacióvorera-amplitud 0,5 

Capacitat de consolidaciócomespaivianant 1 

Fileresd'arbres 0,5 

IMPACTE EN LA CIRCULACIÓ DELS 
VEHICLES 

Mínim impacte sobre la congestó 1 

Solució de girs a la dreta 0,75 

Solució de girs a l'esquerra 0,75 

Mínima afectaciódegudaalsvehicles que no 
han completat el gir 

0,5 

SERVEI I INTERACCIÓ DEL VIANANT 
AMB ELS DIFERENTS TRANSPORTS 

Accessibilitat a les parades 0,75 

Mínimperillpelsvianants que volenaccedir al 
tramvia 

1 

Correspondènciaambaltrestransports 0,75 

ASPECTES ECONÒMICS I 
D'EXPLOTACIÓ 

Mínimsefectesnegatiuspelsveïns 1 

Mínima interrupció del trànsitpúblic en cas 
d'avaria del transport 

0,5 

Mínima complexitat constructiva 1 

Mínimcost de les obres 1 

Mínimes obres de reurbanització 0,75 

Mínimesmolèsties per obres 0,5 

Millora del servei 1 
Taula 12.Pes de cada un dels criteris emprats 

A més, també s’haurà de donar un pes als grups de criteris segons la seva importància relativa.  

Grup de criteris Pes 

Criterisd'usos del carrer 30% 

Impacte en la circulaciódelsvehicles 15% 

Servei i interacció del 
vianantambelsdiferentstransports 

20% 

Aspecteseconòmics i d'explotació 35% 
Taula 13. Pesos dels grups de criteris considerats 

D’aquesta manera s’obtenen les valoracions de les alternatives (sobre 100 punts). 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 

CRITERIS D'USOS DEL CARRER 16,64 28,36 22,09 

IMPACTE EN LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLES 11,25 9,38 9,38 
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SERVEI I INTERACCIÓ DEL VIANANT AMB ELS 
DIFERENTS TRANSPORTS 

10,00 12,60 20,00 

ASPECTES ECONÒMICS I D'EXPLOTACIÓ 21,91 24,50 20,24 

VALORACIÓ FINAL 59,80 74,84 71,71 
Taula 14. Valoracions per grups de criteris i  finals de les alternatives 

En la taula anterior es pot veure el resum de la valoració de cadascuna de les 
alternativesproposades. Es pot veure com l’alternativa 1 és la que obté una puntuació total 
més alta i pertant aquesta serà la opció que es durà a terme. De totes maneres aquesta 
alternativa no téuna puntuació gaire més alta que la 2, ja que ambdues presenten poques 
diferències.  

Tot i les semblances entre les alternatives 1 i 2, la primera guanya en aspectes com usos 
delCarrer en aspectes econòmics i d’explotació. 

 

3.1.4. Integració urbana 

Cal recalcar que el carril considerat no es adequat per a suportar un trànsit considerable, sinó 

que el seu objectiu es limita al servei d’accés quotidià dels veïns a les seves llars o dels 

proveïdors de serveis als negocis existents en la zona (vehicles d’emergència, 

càrrega/descàrrega, llars, mudances, etc.) 

Aquest carril estaria separat de la plataforma per una peça delimitadora al mateix nivell que 

carril i plataforma. En altres paraules, tant el tramvia com els vehicles circularien a velocitats 

reduïdes beneficiant-se d’ell els vianants i ciclistes. 

Els vehicles podrien circular sobre la plataforma en determinats girs on estigui permès, sempre 

sota el respecte de la senyalització adequada.  

Amb la separació física de la plataforma i vial en termes funcionals, es vol establir la concepció 

d’una plataforma compartida, definida per un mínim nivell de segregació d’aquesta amb 

respecte a altres usuaris, el que afavoriria la permeabilitat quan no passes el tramvia. La 

plataforma compartida constituiria un benefici per a tots els usuaris al igualar-los en 

tractament, encara que implicaria una pèrdua en la velocitat comercial del tramvia. 

En quan als vianants, es preveu mantenir l’amplada de les voreres, encara que amb la 

pacificació de l’entorn que el tramvia portaria al seu pas, gaudirien d’una zona molt més 

amigable. 

 

3.2. Tram avinguda Madrid 

Al llarg de l’avinguda Madrid trobem dos trams diferenciats, pel que fa a les dimensions i 

funcions de la via i a la càrrega d’usuaris que porta,  on haurem d’analitzar-los per separat. El 

primer discorre a continuació del carrer Conde Aranda, en l’encreuament amb el passeig María 

Agustín i finalitza en la bifurcació de l’avinguda Madrid amb l’avinguda de Navarra. El segon 

tram serà la prolongació per l’avinguda de Madrid, iniciant-se a l’avinguda de Navarra i 

finalitzant a Los Enlaces. 
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3.2.1. Tram 1 

3.2.1.1. Discussió de les alternatives 

3.2.1.1.1. Alternativa 0: No intervenció 

El tram inicial de l’avinguda és particularment ample, entre 30 i 45 metres, disposats de la 

següent manera: 

- Voreres laterals d’amplada variable, amb mínims entorn a 3 metres. 

- 2 o 3 carrils en sentit sortida del centre de 3 , 3.5 metres 

- 3 o 4 carrils en sentit al centre de 3 , 3.5 metres 

- Una mitjana de separació de sentits de circulació d’amplada variable 

- Un carril bici en la primera meitat d’aquest tram, de 2 metres 

Punts forts: Via amplia amb varis carrils preparada per a suportar una forta càrrega de trànsit i 

per on circulen varies línies d’autobusos (21, 31, 32, 33, 36, 51 i 52).  

Punts dèbils: No s’hi contempla el tramvia, el qual és un mitjà de transport més ràpid i eficient 

que l’autobús. Excés de línies d’autobusos que circulen per la via: un tramvia pot ser un bon 

element substitutiu. 

 

3.2.1.1.2. Alternativa 1: Vies juntes amb andana central 

Consisteix a fer passar el tramvia pel centre del carrer, amb les andanes centrals. Es busca 

aconseguir un espai pel tramvia i assegurar un  espai vehicular.  

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 7.8 metres en la secció del 

carrer quan no s’hi trobi una parada i de 11 metres en zona de parada. Considerant la via 

analitzada es requerirà eliminar 3 carrils de circulació de trànsit per encabir així el tramvia. 

Serà recomanable segregar el tramvia del trànsit amb un voral de 14 cm d’altura, per a 

permetre el tramvia circular a major velocitat sense cap risc al ser una plataforma no 

accessible als altres vehicles (excepte en els encreuaments). 

Punts forts: L’amplitud de la via és adequada per la correcta inserció d’un mode 

tramviari.Utilització del tramvia com a sistema de transport, major aprofitament de l’espai i de 

les infraestructures de cablejat que en el cas de separar les andanes o separar les dues vies als 

laterals. Única segregació al tenir les vies contigües. Continuïtat amb el criteri guanyador en el 

carrer Conde Aranda, carrer més limitat per les dimensions de la via. 

Punts dèbils:Disminució dels carrils de trànsit rodat en una via molt transitada. Accessibilitat 

més complicada i perillosa al tramvia pel fet d’haver de creuar una via 

 

3.2.1.1.3. Alternativa 2: Vies juntes amb andanes laterals 

Es seguirà el propòsit de fer passar el tramvia amb les vies contigües, però aquest cas les 

andanes i accessos als mateixos seran als laterals exteriors del tramvia. D’aquesta manera en 
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les zones de parada es veurà reduït l’espai per vianants al tenir dues andanes enlloc d’una com 

a l’alternativa anterior.  

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 7.8 metres en la secció del 

carrer quan no s’hi trobi una parada i de 14 metres en zona de parada. Considerant la via 

analitzada es requerirà eliminar 3 carrils de circulació de trànsit per encabir així el tramvia, i en 

les zones de parada es perjudicarà la zona de vianants. 

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, millor accés per part dels 

usuaris al tenir l’andana als laterals exteriors i una única segregació al estar ambdues vies 

contigües. 

Punts dèbils: Disminució dels carrils de trànsit rodat en una via molt transitada. Major  consum 

d’espai afectant els vianants i major cost en les infraestructures del cablejat.  

 

3.2.1.1.4. Alternativa 3: Vies separades als laterals de l’avinguda 

En aquest cas trobem dos àrees a la via destinades a la circulació del tramvia.  

El conjunt de les dues línies de tramvia requerirà d’un espai de 4 metres, per cada banda, en la 

secció del carrer quan no s’hi trobi una parada i de 3 metres extres, per cada banda, en zona 

de parada. Considerant la via analitzada es requerirà eliminar 3 carrils de circulació de trànsit 

per encabir així el tramvia, i en les zones de parada es perjudicarà la zona de vianants. 

Punts forts: Utilització del tramvia com a sistema de transport, millor accés per part dels 

usuaris al tenir l’andana als laterals exteriors i una execució constructiva a trams, la qual, no 

veurà tan perjudicada la circulació durant la seva construcció. 

Punts dèbils: Disminució dels carrils de trànsit rodat en una via molt transitada. Major  consum 

d’espai afectant els vianants i cost molt superior en les infraestructures del cablejat i de 

construcció. Doble segregació de la via, perjudicant els encreuaments, tant de trànsit rodat 

com vianants. En cas d’avaria no pot existir un canvi de via amb joc d’agulles que permeti 

esquivar un tramvia aturat. 

 

3.2.1.1.5. Alternativa adoptada 

És sabut els beneficis que comporta el fet de tenir les dues vies contigües enfront de los dues 
separades: Cost molt menor d’infraestructura i menor influència en el funcionament correcte 
de la circulació dels altres usuaris de la via.  

En quan a escollir entre les dues alternatives que compleixen el requisit anterior, degut a les 
similituds entre ambdues, s’optarà per escollir l’alternativa 1 per donar continuïtat amb el 
desenvolupament tractat en el carrer Conde Aranda. 
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3.2.2. Tram 2 

Al superar l’encreuament amb avinguda Navarra, l’avinguda Madrid canvia radicalment de 

forma, fent que tingui una secció uniforme, en general, d’entre 17 i 20 metres, composada pels 

següents elements:  

- Voreres laterals d’entre 3 i 4 metres (amb fileres d’arbres i lluminàries) 

- Dos carrils de sortida del centre de entre 3 i 3.5 metres 

- Un carril en sentit centre de 3.3 metres 

- Una mitjana enjardinada que separa els dos sentits de circulació de 1.5 metres. 

Degut a les similituds respecte la situació al carrer Conde Aranda, es proposa prendre el mateix 

criteri en quan a la implementació del tramvia.
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1. Introducció 

En el present annex s’analitza l’estat actual de la mobilitat a l’àmbit d’estudi i es valora la 
demanda associada a la nova infraestructura. 

Les fonts consultades per a la realització de l’annex han estat les dades proporcionades per 
l’Ajuntament de Saragossa (en els estudis que es poden consultar en la seva web), el Pla Local 
de Comerç, un estudi de AINMER INVESTIGACIÓN, el Instituto Nacional de Estadística (INE) i el 
Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 

 

2. Context territorial i socioeconòmic 

2.1. Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi del projecte d’extensió del tramvia s’encabeix dins el municipi de Saragossa. 
És pretén, mitjançant el present projecte, crear la connexió mitjançant el sistema tramviari 
dels districtes del Centro i Casco Histórico amb el de Delicias, veient-se beneficiats també els 
barris propers com són la Almozara i Universidad. Per a tal empresa es pretén crear un nou 
ramal a partir de l'actual línia 1 del tramvia de Saragossa. 

 

 
Figura 1.  Barris de Saragossa i el traçat del tramvia 
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El nou ramal tindria el seu origen entre els barri del Centro i Casco Histórico, en l'encreuament 
del carrer Coso amb Conde Aranda, i des d'allà seguiria pel carrer del Conde Aranda en direcció 
Nord Oest fins l'avinguda de Madrid. A l'avinguda de Madrid s'entra al barri de Delicias, i el 
traçat seguirà una direcció Sud Oest fins al final del seu recorregut en Los Enlaces. 

 

2.2. Urbanització 

La zona d'estudi es troba en una àrea bàsicament d'espai residencial.  Tan sols es distingeix un 

espai d'ús diferent, entès com a equipament, el qual es tracta de l'estació de tren Zaragoza-

Portillo de rodalies.  

 

 
Figura 2. Usos del sol del terme municipal de Saragossa 
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Figura 3. Usos del sòl de l’àrea d’estudi 

 

En quan a usos del sòl, es conclou que la gran majoria es tracta de sòl urbà consolidat, a 
excepció d'algunes petites zones en que parlaríem també de sòl urbà però no consolidat. 
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Figura 4. Tipus de sòl de l’àrea d’estudi 

 

2.3. Població 

2.3.1. Situació actual 

Els 5 barris que es veuran afectats de forma més directa per la implementació del nou ramal 

del tramvia suposen el 40.75% de la població resident a Saragossa. Això suposa un total de 

286.084 habitants en un espai de 13,865 Km2. La densificació de la població és important en 

aquesta zona, de 20.633,538 hab/Km2 respecte els 726,039 de mitja de la ciutat de Saragossa, 

unes 27 vegades més elevada. 

 CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ 
(HAB) 

46879 53411 110745 50321 24728 286084 702123 

SUPERFÍCIE 
(KM

2
) 

1,984 1,809 3,285 3,02 3,767 13,865 967,06 

DENSITAT 
DE 
POBLACIÓ 
(HAB/KM

2
) 

23628,53 29525,15 33712,33 16662,58 6564,37 20633,54 726,04 

Taula 1. Població i superficie de diferents àrees de Saragossa 
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2.3.2. Evolució respecte el passat 

L'evolució de la població entre els anys 2005 i 2014 de la zona d'estudi ha estat negativa, del 

valor de   -6.66%, molt diferent a la situació en que es troba la ciutat de Saragossa en forma 

global, on el creixement pren ha pres el valor del 7.92%. Si diferenciem per barris, mentre el 

Casco Histórico ha vist incrementat els seus residents, Centro, La Almozara i sobretot 

Universidad han vist una disminució significativa de la població. Per altra banda, el barri de 

Delicias s'ha mantingut en un valor bastant estable amb el pas dels anys. 

  CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIIS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ 2014 
(HAB) 

46879 53411 110745 50321 24728 286084 702123 

POBLACIÓ 2005 
(HAB) 

43666 57492 111275 66641 27416 306490 650592 

INCREMENT 3213 -4081 -530 -16320 -2688 -20406 51531 

TMCA 0,82 -0,79 -0,05 -2,72 -1,09 -0,74 0,88 

TAXA DE 
CREIXEMENT 205-
2014 

7,36 -7,10 -0,48 -24,49 -9,80 -6,66 7,92 

Taula 2. Evolució de la població a Saragossa 

 

2.3.3. Evolució futura 

Segons les previsions d'evolució del INE (Instituto Nacional de Estadística), les xifres de la 

població al 2020 a Saragossa seran molt superiors a l'actual, suposant un creixement del 26.7% 

en tan sols 6 anys. 

 TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ 2014 (HAB) 702123 

PREVISIÓ POBLACIÓ 2020 
(HAB) 

957940 

INCREMENT 255817 

TMCA 4,45 

TAXA DE CREIXEMENT 
205-2014 

26,70 

Taula 3. Previsió de la població a Saragossa segons l’INE 

Si es considerés aquest creixement de manera uniforme per tots els barris, es trobarien els 
residents que es mostren a continuació.  
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  CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIOS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ 2014 
(HAB) 

46879 53411 110745 50321 24728 286084 702123 

PREVISIÓ POBLACIÓ 
2020 (HAB) 

63959 72871 151095 68655 33738 390318 957940 

INCREMENT 17080 19460 40350 18334 9010 104234 255817 

TMCA 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

TAXA DE 
CREIXEMENT 205-
2014 

36,43 36,43 36,43 36,43 36,43 36,43 36,43 

Taula 4. Previsió de la població considerant uniforme el creixement calculat per l’INE 

Aquesta hipòtesis no és correcta del tot perquè ja hem vist en l'apartat 2.3.2 que tot hi que la 
població en general havia experimentat un creixement respecte el passat, els barris 
considerats en l'estudi havien vist disminuïda la seva població.  

2.3.4. Població més propera al tramvia 

 
Figura 5. Residents per nº d’habitants i distància de la proposta tramviària 
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2.4. Ocupació 

A la zona d’estudi hi ha unes 109.978 persones que constitueixen la població activa. Aquestes 

estan sobretot situades a Delicias (amb 42.845 persones actives, que suposa gairebé el 40% del 

conjunt dels 5 barris. El percentatge de població activa de la zona d’estudi (59.13%) i de les 

persones ocupades (47.79 %) s'ha considerat el mateix per tota la població de Saragossa. 

 

 CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 
BARRIOS 

TOTAL 
ZARAGOZA 

POBLACIÓ (15-64 
ANYS) 

31307 32720 72459 31913 17595 185994 466157 

POBLACIÓ ACTIVA 18512 19347 42845 18870 10404 109978 275639 

TAXA 
D'ACTIVITAT 

59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 59,13 

POBLACIÓ 
OCUPADA 

15018 15696 34759 15309 8440 89221 223616 

TAXA 
D'OCUPACIÓ 

47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 

Taula 5. Ocupació de la población 

 

2.5. Localització dels principals equipaments 

A continuació es mostren els principals equipaments localitzats en la zona d'estudi del 

projecte. La gran majoria d'equipaments, sobretot els que es refereixen a equipaments 

cultural, es troben localitzats en els barris del Centro i Casco Histórico. És en el Casco Histórico 

també on es troba l'Ajuntament de Saragossa. 

Pel que fa a centres hospitalaris, el traçat del tramvia passarà de forma molt propera als 

hospitals: Hospital Geriátrico San Jorge, DKV Seguros i l'Hospital Nuestra Señora de Gracia. 

En quant a centres educatius escolars, el traçat del tramvia passarà de forma molt propera a 

l'Escuela Pía, Escuela Azafrán i la Anunciata. 

A més, també s'hi troba l'estació de ferrocarril de rodalies Zaragoza-Portillo. 
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Figura 6. Equipaments culturals de la zona d’estudi 

 
Figura 7 Equipaments mèdics de la zona d’estudi 

 
Figura 8. Centres educatius i escolars de la zona d’estudi 
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2.6. Àrees de generació i atracció de desplaçaments 

2.6.1. Generació 

Com s’ha vist al mapa presentat al paràgraf 2.2, gairebé tota la zona d’estudi és residencial, 

estant plena d’habitatges, sobretot individuals, però també alguns col·lectius. Per tant es pot 

dit que tot el conjunt de la zona d’estudi és generadora potencial de desplaçaments. 

 

2.6.2. Atracció 

A demés d’estar dotada de una gran part d’habitatges, la zona d’estudi presenta nombrosos 

equipaments com s’ha pogut observar al paràgraf anterior.  

 

3. Anàlisi de l’oferta 

3.1. Xarxa de transport col·lectiu 

3.1.1. Xarxa ferroviària 

Dins la zona d’estudi l’oferta ferroviària està composada per les línies de rodalies, de mitja 

distancia i de llarga distància. Totes aquestes línies es reparteixen per les diferents estacions 

ubicades en Saragossa:  

- Zaragoza Goya 

- Zaragoza Miraflores 

- Zaragoza Portillo 

- Zaragoza-Delicias 

 

3.1.1.1 Llarga distància 

Existeixen uns serveis de línia de trens d’alta velocitat (AVE) que circulen per la ciutat de 

Saragossa, parant en l’estació de Zaragoza-Delicias. La freqüència d’aquests trens sol ser entre 

45 min i una hora per sentit. Aquestes línies comuniquen Saragossa amb Madrid i Barcelona, 

sent part de la línia d’alta velocitat més important d’Espanya, i per altra banda comunica amb 

Huesca mitjançant una altra línia. 
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Figura 9. Línies AVE a Espanya 

3.1.1.2 Mitja distància 

Hi ha una varietat molt gran de línies de mitja distància que passen per Saragossa, formant un 

teixit de vies molt important. Els trens de mitja distància passen per totes les estacions de 

Saragossa (sent l’estació Zaragoza-Delicias la que té més afluència de recorreguts). Les línies 

que s’hi troben són les següents: 

- Calatayud - Zaragoza (Avant) 
- Zaragoza – Huesca 

- Zaragoza - Huesca – Canfranc 
- Zaragoza - Teruel – Valencia 
- Zaragoza - Caspe – Barcelona 
- Zaragoza - Arcos de Jalón – Madrid 
- Zaragoza - Logroño – Castejón 
- Zaragoza – Lleida 
- Zaragoza - Pamplona -Vitoria 

Es poden diferenciar, en funció de la seva destinació, tres zones per on circulen les línies de 

mitja distància: 

- Zona centre: On s’hi troben les línies que van en direcció Madrid 

- Zona Catalunya: On s’hi troben les línies que van en direcció Catalunya 

- Zona llevant: On s’hi troben les línies que van en direcció a la Comunitat de Valencia i 

Murcia 
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Figura 10. Línes de mitja distància: Zona Centre 
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Figura 11. Línes de mitja distància: Zona Catalunya 
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Figura 12. Línes de mitja distància: Zona Llevant 

 

3.1.1.3 Rodalies 

El servei de rodalies de Saragossa disposa tan sols de la línia C-1 Miraflores-Casetas, la qual té 

6 parades de les quals 4 s’hi troben dins el municipi de Saragossa.  
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Figura 13. Línes de rodalies de Saragossa (C-1) 

 

3.1.2. Xarxa de bus 

La xarxa de bus de Saragossa forma una malla que cobreix la totalitat del municipi. El servei 

d’autobusos contempla 6 línies nocturnes.  

Existeixen 11.04 quilòmetres de viari sobre el qual s’ha construït o pintat carril bus, la majoria 

d’ells en únic sentit.  

Dins les línies d’autobusos, contemplem algunes que ens seran d’especial atenció per la 

inserció del nou tramvia: 

- Línies amb trams coincidents amb el traçat del tramvia: 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 

36, 51, 52 

- Línies que es creuen amb el traçat del tramvia: 20, 42, 53 
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Figura 14. Xarxa diürna d’autobusos a Saragossa 
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Figura 15. Xarxa nocturna d’autobusos a Saragossa 

 

3.1.3. Tramvia 

L’actual línia de tramvia de Saragossa (Línea 1) dona servei en l’eix Nord-Sud de la ciutat. La 

longitud total de la primera línia és de 12.8 km, que es recorren a una velocitat comercial de 21 

km/h (completant-se la totalitat del recorregut en 40 min), sobre una via d’ample internacional 

(1435 mm d’ample). El primer tram va ser inaugurat el 4 d’abril del 2011.   

L’actual tramvia ha rebut varis premis nacionals i internacionals degut a l’encertada decisió de 

la implantació d’aquest, sent considerat el millor projecte de tramvia i metro lleuger de l’estat 

espanyol, sent a més, el més rendible econòmicament.  

Són per les causes mencionades amb anterioritat, que es preveu que una ampliació de la línia 

tramviària pot significar un encert en la mobilitat del terme municipal de Saragossa, nodrint a 

més, l’actual línia existent. 
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Figura 16. Línia 1 del tramvia de Saragossa 

 

3.2. Itineraris per a ciclistes 

La xarxa ciclista de Saragossa consta dels següents carrils bici 
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Figura 17. Xarxa de carrils bici a Saragossa 

 

S’observa per que per la zona on circularia el  projecte del tramvia no existeix un carril bici que 

asseguri el bon trànsit d’aquestes. Amb la modificació de la secció del carrer, les noves vies 

contemplaran un espai més  pacífic per a què vianants i ciclistes comparteixin la via amb el 

tramvia, sobretot en el carrer del Conde Aranda i el segon tram de l’avinguda de Madrid.  

 

3.3. Vianants 

Saragossa es una ciutat amb un dens trànsit de vianants en la majoria dels seus districtes, fet 

corroborat pels diferents estudis de mobilitat realitzats al llarg de les últimes dècades. 

Segons l’ “Atlas de urbanismo comercial de la Ciudad de Zaragoza” del Pla Local de Comerç de 

Saragossa, 2004-2007, existeixen fluxos de la ciutat on la intensitat mitjà de vianants supera els 

77.000 vianants per dia. 

CARRER-PASSEIG-
AVINGUDA 

Nº IMVD 

INDEPENDENCIA 35 77488 

PAMPLONA 13 41570 

SAGASTA 2 41104 

LA CONSTITUACIÓN 9 35102 

ESPAÑA 4 32300 

CESÁREO ALIERTA 44 29188 

LAS TORRES 47 28439 

ESPAÑA (GAMBRINUS) 2 26631 

DELICIAS 29 26614 

DAMAS 27 25813 

ALFONSO 1 25478 

CINCO DE MARZO 10 25208 
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CONSTITUCIÓN 20 25063 

SAN MIGUEL 1 24542 

DON JAIME 7 24468 

DAMAS 11 24333 

SAN MIGUEL 15 23237 

DELICIAS 4 22962 

GRAN VÍA 65 22653 

SAGASTA 5 22521 

CESAR AUGUSTO 52 22145 

SAGASTA 9 21783 

MADRID 64 21125 
Taula 6. Intensitat Mitja de Vianants Diària en diferents punts de la ciutat de Saragossa 

 

 
Figura 18. Fluxos de vianants a la ciutat de Saragossa 

 

3.4. Valoració ciutadana dels modes de transport 

Un estudi realitzat sobre 300 persones per AINMER INVESTIGACIÓN mostra la percepció de la 

població dels canvis que ha aportat la instauració del tramvia com a nou mode de transport. 

En primer lloc, l’estudi mostra que el 45% dels enquestats solen fer ús del tramvia. Aquest 

percentatge està casi al nivell del bus urbà i prop del cotxe. Cal tenir en compte que el tramvia 

actual tan sols circula en un eix vertical de la ciutat i la seva implantació ha estat recent. 
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Figura 19. % de persones que usen els modes de transport 

La implantació del tramvia ha suposat una gran modificació en l’ús de l’autobús pels residents. 

Tal com mostra el gràfic a continuació, els motius pels quals no usen l’autobús són, 

majoritàriament, degut a l’aparició del tramvia, sent perquè directament els va millor pel seu 

trajecte o perquè la inserció d’aquest a suposat la eliminació o modificació de les línies 

d’autobús que s’utilitzaven.  

 
Figura 20. Raons per les quals els ciutadans no agafen l’autobús 

 

La implantació del tramvia ha suposat una gran modificació en els costums de desplaçament 

de la població. Gairebé la meitat (un 42.7%) afirma que han hagut de modificar els seus hàbits 

amb l’aparició del tramvia. És important destacar que un 43.8% constata que sol utilitzar el 

tramvia com a vehicle habitual. 
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Figura 21. Modificació dels hàbits amb la implantació del tramvia 

 

En quan al transport preferit pels ciutadans, el tramvia es troba molt proper al autobús, a tan 

sols 0.7 punts menys (24.1% de l’autobús respecte el seu 23.7%). 

 
Figura 22. Transports preferits pels ciutadans 

 

Tot i això, quan es va preguntar sobre la valoració de les característiques dels modes de 

transport, el tramvia va sortir vencedor en tots els àmbits en els quals es va preguntar, sent 

destacables la neteja i la percepció de la gent en quant a la velocitat del tramvia.  
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Figura 23. Valoració de les característiques dels diferents modes de transport 

 

4. Anàlisi dels desplaçaments 

És important conèixer si hi ha una demanda de fluxos existents prou alta per considerar el 

projecte de la implantació del tramvia com a recomanat per a la ciutat de Saragossa.  

 

4.1. Dades de l’Ajuntament de Saragossa 

Amb les dades de l’Ajuntament de Saragossa, es poden conèixer els desplaçaments totals que 

es duen a terme en les diferents àrees del terme municipal. 

DESPLAÇAMENTS PER 
ZONA DE RESIDÈNCIA  

A PEU VEHICLE 
PRIVAT 

MODE 
PÚBLIC 

ALTRES TOTAL 

CASCO HISTÓRICO 42932 36752 28364 2318 110365 

CENTRO 77711 30819 19660 4649 132839 

DELICIAS 97911 56710 69672 7407 231469 

UNIVERSIDAD 58454 35678 30280 7109 131653 

LA ALMOZARA 15078 19749 14368 1523 50769 

TOTAL BARRIS 292086 179708 162344 23006 657095 

TOTAL SARAGOSSA 517480 406789 381884 76100 1383636 
Taula 7. Desplaçaments per zona de residencia i mode de transport 

DISTRIBUCIÓ MODAL DE 
TRANSPORT PER ZONA DE 
RESIDEÈNCIA (%) 

A PEU VEHICLE 
PRIVAT 

MODE 
PÚBLIC 

ALTRES 

CASCO HISTÓRICO 38,9 33,3 25,7 2,1 

CENTRO 58,5 23,2 14,8 3,5 

DELICIAS 42,3 24,5 30,1 3,2 

UNIVERSIDAD 44,4 27,1 23,0 5,4 

LA ALMOZARA 29,7 38,9 28,3 3,0 

TOTAL BARRIS 44,5 27,3 24,7 3,5 

TOTAL SARAGOSSA 37,4 29,4 27,6 5,5 
Taula 8. Distribució modal de transport per zona de residència 
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Aquestes dades tan sols ens informen dels orígens dels desplaçaments, serà interessant per 

l’estudi comptar amb una taula d’orígens i destinacions per a conèixer els viatges més 

sol·licitats i necessaris de cobrir per la població. Cal destacar que aquests cinc barris suposen 

l’origen del 47.5 % de la totalitat dels desplaçaments que es produeixen dins el terme 

municipal de Saragossa. 

A partir de la matriu Origen/Destí podem focalitzar on es troben els principals fluxos de 

desplaçaments dels usuaris. Així doncs, dins els barris considerats, destaquem la mobilitat 

interna dels barri (sobretot de Delicias i Centro), seguits pels desplaçaments de Centro, Delicias 

i Universidad amb destinació Universidad i els d’origen Delicias i Universidad amb Centro.  

 

O/D CASCO 
HISTÓRICO 

CENTRO DELICIAS UNIVERSIDAD LA 
ALMOZARA 

TOTAL 

CASCO HISTÓRICO 28628 16313 7795 6762 1442 96054 

CENTRO 13847 58372 10223 29982 1726 144944 

DELICIAS 14908 30791 77397 22786 2365 205938 

UNIVERSIDAD 10324 26835 9020 35670 486 109824 

LA ALMOZARA 3170 5573 1503 5243 26202 74022 

TOTAL 115722 233930 153908 72540 43360  
Taula 9. Matriu Origen/Destinació 

Altres dades proporcionades per l’Ajuntament de Saragossa ens indica mentre el barri de la 

Almozara i Delicis són generadors de viatges (degut al seu caire més residencial), el Casco 

Histórico, Centro i Universidad atreuen més viatges dels que generen (sobretot aquest últim). 

De forma general, la totalitat dels 5 barris presenta un rati entre viatges generats i atrets 

inferior a 1, el que suposo que és una zona, en general, que atrau una gran part de la totalitat 

de la població. 

 

RATI GENERACIÓ/ATRACCIÓ 
DE VIATGES 

GENERATS ATRETS RATI 
GENERATS/ATRETS 

CASCO HISTÓRICO 96052 115772 0,83 
CENTRO 144944 233940 0,62 
DELICIAS 205939 153908 1,34 
UNIVERSIDAD 109824 165207 0,66 
LA ALMOZARA 51410 22671 2,27 
TOTAL BARRIS 608169 691498 0,88 

Taula 10. Rati generació/atracció de viatges 

 

Pel que fa al nombre de viatges diaris per persona i viatger, en el cas dels barris estudiats el 

nombre de desplaçaments són lleugerament superiors al de la mitja de la població de 

Saragossas. 
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VIATGES DIARIS VIATGES/PERSONA DIA 
LABORAL 

VIATGES/VIATGER DIA 
LABORAL 

CASCO HISTÓRICO 2,7 3,22 

CENTRO 2,62 3,05 

DELICIAS 2,25 2,9 

UNIVERSIDAD 2,13 2,59 

LA ALMOZARA 2,26 2,84 

TOTAL SARAGOSSA 2,32 2,81 

Taula 11. Viatges diaris en dia laboral 

   

4.2. Evolució de la demanda de busos i la línia 1 durant 2013-2014 

Entre els anys 2013 i 2014, el número de viatgers que han usat el servei tramviari ha tingut una 

crescuda espectacular del 20.1%, per contra de la gran disminució soferta per part dels serveis 

de rodalies de Saragossa i del autobusos urbans.   

 
Figura 24. Evolució dels viatgers en els serveis de transport públic del Consorcio de Transporte del Area de 

Zaragoza durant els anys 2.013-2.014 

Aquesta evolució tan favorable per part del tramvia ens permet ser optimistes per a les 

previsions de demanda de la nova línia de tramvia. 
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4.3. Desplaçaments dels autobusos coincidents al nou projecte tramviari 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, existeixen unes línies d’autobús que donen servei al 

mateix tram pel qual es projecta el ramal. Aquest fet ens serà de molta utilitat, ja que 

coneixent els usuaris que pugen i baixen a cada parada d’autobús, podem determinar que 

seran usuaris potencials del nostre sistema tramviari. 

PAL NOM PUJATS BAIXATS 

152 Av Madrid 29 1126 690 

154 Av Madrid 36 410 570 

155 Av Madrid 36 490 2196 

158 Av Madrid 94 461 549 

160 Av Madrid 108 652 2324 

161 Av Madrid 117 310 423 

162 Av Madrid 119 555 445 

163 Av Madrid 134 1797 2838 

165 Av Madrid 139 3463 740 

167 Av Madrid 158 781 960 

169 Av Madrid 170 552 2036 

171 Av Madrid 186 1958 806 

173 Av Madrid 215 2481 784 

175 Av Madrid 220 750 1012 

176 Av Madrid 241 2278 1217 

178 Av Madrid 259 2137 905 

180 Av Madrid 285 1277 600 

181 Av Madrid 285 815 299 

3036 Av Madrid - Aljaferia 1506 1545 

3037 Av Madrid -P.Calanda 998 3040 

3071 Av Madrid-Aljaferia 488 545 

315 C. Aranda 2 3440 2350 

317 C. Aranda 7 1077 2080 

320 C. Aranda 41 1374 1179 

324 C. Aranda 122 838 1550 

TOTAL  32014 31683 

Taula 12. Usuaris que pugen i baixen a cada parada d’autobús en dia laboral 
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5. Previsió de la demanda 

Per a tal de conèixer si el projecte és o no viable econòmica i socialment, caldrà fer un 

pronòstic de la demanda inicial amb la qual haurà de comptar el sistema. Per a aquesta 

suposició, s’han tingut diferent tipus de demandes en consideració. 

 

5.1. Demanda provinent de les línies d’autobús actuals 

Tal com s’ha mostrat en l’apartat 4.3, els actuals viatges realitzats pels usuaris d’autobús amb 

recorregut coincident amb el projecte planificat seran de gran ajuda per establir un punt de 

partida. 

S’han obtingut el valors del nombre d’usuaris que pugen i baixen en cada parada. Encara que 

estiguem infravalorant el nombre de desplaçaments, considerarem com a valor de referència 

del viatges/dia com la semisuma entre el total d’usuaris que pugen i baixen (ja que molts seran 

provinents o amb destinació a una zona fora del tram considerat). 

Per al càlcul d’usuaris anual, es considerarà un any amb 250 dies laborals i 115 festius. Pels 

dies festius, el nombre d’usuaris serà molt inferior al considerat en dia laboral, per tant 

s’aplicarà un factor de 0.5 al nombre de desplaçaments. 

 

 DESPLAÇAMENTS/DIA DIES DESPLAÇAMENTS 

DIES 
LABORALS 

31848,5 250 7962125 

DIES 
FESTIUS 

15924,25 115 1831289 

TOTAL  365 9.793.414 
Taula 13. Previsió de desplaçaments dels usuaris provinents de les línies actuals d’autobús 

 

5.2. Viatgers procedents de vehicles privats i induïts 

Segons l’estudi previ realitzat per l’ajuntament de Saragossa, la construcció del nou ramal 

generaria desplaçaments d’usuaris procedents d’altres modes que no son l’autobús, de 

manera que 

Viatgers procedents de vehicles privats 1.373.480 

Viatgers induïts 783.703 

Viatgers no provinents de les línies d’autobús 2.187.183 
Taula 14. Previsió de desplaçaments dels usuaris no provinents de les línies actuals d’autobús 
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5.3. Demanda prevista 

Amb els valors de desplaçaments calculats en els apartats 5.1 i 5.2, tenim un valor de demanda 

final de 

Viatgers no provinents de les línies 
d’autobús 

2.187.183 

Viatgers provinents de les línies d’autobús 9.793.414 

DEMANDA TOTAL 11.950.597 
Taula 15. Demanda prevista del nou ramal 
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1. Introducció 

El present annex pretén realitzar un estudi funcional del model d’explotació del nou ramal 

tramviari proposat en el projecte. 

S’analitzaran els temps de viatge, per a posteriorment, segons la freqüència del servei, obtenir 

la flota de tramvies necessària per a cobrir tota l’operació, afegint una reserva operacional i de 

manteniment. 

 

2. Hipòtesis de càlcul 

Els  temps  de  recorregut  són  calculats  mitjançant  una  simulació  de  la  marxa  dels  

tramvies  que considera els següents factors: 

- Capacitat d’acceleració dels tramvies: 1 m/s2 

- Capacitat de desacceleració: 0.85 m/s2 

- S’utilitzen les equacions del MRU i del MRUA per calcular l’avanç dels trens 

- Prioritat màxima als encreuaments: no hi haurà parada del tramvia a no ser que hi hagi 

pertorbacions del trànsit 

- Freqüència en HPM: 12 trams/hora, 1 tram cada 5 minuts 

- Temps d’espera al fi de línia: 6 minuts 

- Període d’hora punta: de 7.30h a 10h i de 13.30h a 20h 

- Temps de parada a les estacions:  

 

Estació Temps de parada 
(en segons) 

César Augusto 40 

Mayoral 30 

Portillo 30 

Navarra 30 

Plaza de Huesca 30 

Rioja 30 

Enlaces 40 
Taula 1. Estacions i els seus temps de parada 

- Velocitats de circulació: Inferior quan els vianants comparteixin plataforma amb el 

tramvia 

ZONA DISTÀNCIA 
(M) 

V(KM/H) 

CARRER DEL CONDE ARANDA 810 30 

AVINGUDA DE MADRID FINS LA PARADA NAVARRA 600 50 

DESDE LA PARADA NAVARRA A LA PARADA LOS ENLACES 1450 30 
Taula 2. Velocitats màximes en els diferents trams 
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3. Temps de recorregut 

Les hipòtesis definides a l’apartat anterior ens han permès calcular el temps de recorregut dels 

tramvies. 

 

3.1. Càlcul de les acceleracions 

Suposant un moviment MRUA amb acceleració constant de 1m/s2 ens disposem a calcular el 

temps i l’espai que recorren els trens per assolir les velocitats de 50 km/h i 30 km/h. 

Per a assolir tal propòsit, primer es calcula la distància que es recorrerà per assolir la velocitat 

marcada mitjançant 

  
  

  
 

Un cop obtinguda la distància, es calcula el temps mitjançant la fórmula general del MRUA: 

         
   

 
 

 

3.1.1. Càlcul de les acceleracions fins arribar a 50 km/h 

 

ACCELERAR A 50 KM/H 

DISTÀNCIA (M) 96,45 

TEMPS (S) 33,53 

Taula 3. Distància i temps per a assolir la velocitat de 50 Km/h 

 

3.1.2. Càlcul de les acceleracions fins arribar a 30 km/h 

 

ACCELERAR A 30 KM/H 

DISTÀNCIA (M) 34,72 
TEMPS (S) 24,53 

Taula 4. Distància i temps per a aturar-se anant a una velocitat de 50 Km/h 

 

3.2. Càlcul de les frenades 

Suposant un moviment MRUA amb desacceleració constant de 0.85m/s2 ens disposem a 

calcular el temps i l’espai que recorren els trens per assolir les velocitats de 50 km/h i 30 km/h. 
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3.2.1. Càlcul de les acceleracions per reduir des de 50 km/h 

 

FRENAR A 50 KM/H 

DISTÀNCIA (M) 113,47 

TEMPS (S) 38,56 

Taula 5. Distància i temps per a assolir la velocitat de 30 Km/h 

 

3.2.2. Càlcul de les acceleracions per reduir des de 30 km/h 

 

ACCELERAR A 30 KM/H 

DISTÀNCIA (M) 40,85 

TEMPS (S) 27,78 

Taula 6. Distància i temps per a aturar-se anant a una velocitat de 50 Km/h 

 

3.3. Càlcul d’espais a velocitats constants 

Podem expressar el moviment entre acceleració i frenada com un MRUA. Per a tal propòsit, 

haurem de restar la distància que es triga en accelerar i frenar al recorregut entre parades. 

                                                                        

Un cop trobada la distància trobem el temps en recórrer dividint per la velocitat: 

  
 

 
 

Tram entre parades distàncies (m) temps 
(s) inici fi Dtotal Daccelerar Dfrenar Dmru 

César 
Augusto 

Mayoral 325 34,72 40,85 249,43 29,93 

Mayoral Portillo 330 34,72 40,85 254,43 30,53 

Portillo Navarra 700 96,45 113,47 490,08 35,29 

Navarra Plaza de 
Huesca 

520 34,72 40,85 444,43 53,33 

Plaza de 
Huesca 

Rioja 395 34,72 40,85 319,43 38,33 

Rioja Enlaces 530 34,72 40,85 454,43 54,53 

Taula 7. Distàncies i temps a recorrer els espais a velocitat constant entre parada 
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3.4. Resultats de la simulació 
 

ESTACIÓ DISTÀNCIA 
ACUMULADA (M) 

INSTANT 
D'ARRIBADA 

INSTANT DE 
PARTIDA 

CÉSAR AUGUSTO 0  0s 

MAYORAL 325 1min 22s 1min 52s 

PORTILLO 655 3min 15s 3min 45s 

NAVARRA 1355 5min 32s 6min 2s 

PLAZA DE HUESCA 1875 7min 48s 8min 18s 

RIOJA 2270 9min 48s 10min 18s 

ENLACES 2800 11min 5s  

Taula 8. Temps de viatge d’un tramvia amb origen la parada de César Augusto 

 

Aquests valors donen una velocitat comercial de 

                                               
 

Aquest valor s’aproxima a l’actual velocitat comercial de la L1 del tramvia de Saragossa, que és 

aproximadament de 12 km/h, de manera que podem considerar-la una bona estimació. S’ha 

de tenir en compte que en les nostres suposicions no s’han considerat els encreuaments amb 

altres modes de transport, el que podria fer baixar lleugerament el valor de la velocitat 

comercial obtinguda. 

 

4. Circulació dels tramvies  

Amb la inserció del nou ramal de tramvia, s’haurà de comptabilitzar els nous vehicles que 

seran necessaris per a poder garantir el servei pertinent, sent la freqüència demandada en 

hora punta la limitant. 

A més, s’haurà de considerar com afecta la inserció de nous tramvies a la línia actual i intentar 

donar una solució per no sobreestimar el nombre de trens. 

 

4.1. Situació actual 

Actualment, la línia 1 del tramvia de Saragossa recorre 12.8 Km de traçat en 40 min. En les 

hores puntes, s’assegura un servei amb una freqüència de 5 min, el que acaba traduint-se a 

una flota de 16 tramvies operant de manera contínua. 

Com es pot observar en el següent gràfic, el primer tramvia podrà tornar a sortir des de 

l’origen just després del número 16. 
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Figura 1. Gràfic espai-temps de la L1 en hora punta 

 

4.2. Situació del nou ramal 

El nou ramal recorre 2800 metres en 11 min i 5 segons, tal com hem calculat amb anterioritat. 

Elaborant un gràfic espai-espai temps com l’anterior, podem concloure que per poder donar 

servei al ramal amb una freqüència de 5 min farà falta 5 tramvies. 
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Figura 2. Gràfic espai-temps del nou ramal en hora punta 

 

Tot i això, aquesta proposta no és encertada perquè el nou ramal estarà connectat amb la L1 

de l’actual tramvia de Saragossa, per la qual cosa el retorn no és farà a la nova estació de César 

Augusto, sinó que anirà fins el final de la línia a Mago de Oz. La distància del recorregut serà de 

2.800 m del nou ramal més 6.400 m del tram coincident amb la L1, un total de 9.200 metres. 

Seguint imposant la freqüència de 5 min entre sortides, obtenim que es necessitarien de 13 

nous tramvies per assegurar el servei.  
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Figura 3. Gràfic espai-temps del tram del nou ramal fins a Mago de Oz 

 

4.3. Proposta final 

Les suposicions vistes fins ara impliquen introduir un total 13 nous tramvies per a poder 

assegurar una freqüència mínima de 5 minuts en tota la línia. Aquest fet implica dos 

problemes: per una banda el gran cost econòmic que implica tant l’adquisició com 

manteniment i explotació dels 13 aparells, i per l’altra banda el sobredimensionament del tram 

comú, que amb les consideracions vistes tindrà una freqüència de 2 minuts i 30 segons entre 

trens. 

Per a intentar solucionar aquestes dues situacions s’ha decidit aplicar una nova hipòtesis: 

utilitzar una freqüència de 4 min pel tram comú i que les freqüències prenguin valors similars 

entre els altres dos trams. Amb aquesta suposició, s’ha trobat una solució on circularien 12 

tramvies per la L1 actual, amb una freqüència de 6 min i 45 segons, mentre que pel nou ramal 

hi passarien 10 tramvies amb una freqüència de 6 min i 40 segons. Això suposa un increment 

de 6 tramvies en la flota, molt inferior als 13 considerats amb anterioritat. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

Te
m

p
s 

(s
) 

Espai (m) 

Gràfic Espai-temps del tram nou ramal fins a Mago de Oz 

tramvia 1 tramvia 2 tramvia 3 tramvia 4 tramvia 5

tramvia 6 tramvia 7 tramvia 8 tramvia 9 tramvia 10

tramvia 11 tramvia 12 tramvia 13



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 6. Estudi d’explotació  11 

 
Figura 4. Gràfic espai-temps de la proposta per la línia L1 en hora punta 

 
Figura 5. Gràfic espai-temps per la proposta final del nou ramal fins a Mago de Oz
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1. Introducció i objectius 

L’objecte d’aquest annex es la descripció dels paràmetres mínims de traçats adoptats per la 

construcció del sistema de tramvia així com els llistats dels eixos. Per a la definició del traçat 

s’ha partit de la solució extreta de l’estudi d’alternatives. 

El traçat del tramvia que es defineix en aquest projecte es troba íntegrament a la ciutat de 

Saragossa, i va des de l’encreuament del carrer del Conde Aranda amb l’avinguda de César 

Augusto fins Los Enlaces, recorrent el carrer del Conde Aranda i l’avinguda de Madrid. 

Degut a que es tracta d’una continuació de la línia L1 de tramvia ja existent a Saragossa, el 

criteri emprat en la redacció del projecte ha estat mantenir les mateixes solucions de disseny ja 

establertes i tots els elements que la integren com el tipus de posta de via, de senyalització 

ferroviària, disseny de parades, etc. D’aquesta manera, no s’introdueixen elements de diferent 

tecnologia a la existent que puguin dificultar el posterior manteniment. En definitiva, s’ha 

procurat reproduir la mateixa configuració actual, millorant-la si es possible en algun punt. 

Els paràmetres geomètrics introduïts s’han escollit amb l’objectiu d’assolir un alt grau tant a 

nivell d’explotació (velocitat comercial, manteniment de vies, comoditat de l’usuari) com a 

nivell de seguretat. 

És per això, que s’ha procedit a un càlcul complet dels eixos en planta aconseguint un traçat 

que prima la comoditat de l'usuari, limita la inclinació dels tramvies i les oscil·lacions de la 

suspensió i limita l'espai lateral sobre la via, que va en detriment de l'estabilitat i provoca un 

desgast accelerat dels carrils. 

El tram de tramvia d’aquest projecte esta format per una successió d’alineacions rectes i 

corbes que estaran dissenyades sense peralt en els encreuaments amb vehicles per permetre 

unes bones condicions de pas i amb peralt en trams que no afectin el trànsit rodat. 

Les característiques de confort dels passatgers tenen un caràcter més restrictiu per a la 

geometria que les condicions de seguretat de la circulació de tramvies. Així i tot, s’ha optat per 

un càlcul d'implantació generós quan les condicions d'inserció ho han permès, en particular en 

les transicions, això també és molt important inclús per assegurar la correcta inserció del 

tramvia en el traçat i evitar riscos de desencarrilament. 

En el present projecte s'ha optat per un càlcul d'implantació generós quan les condicions 

d'inserció ho han permès, en particular en les transicions. 

Pel càlcul dels eixos s’ha adoptat un valor màxim de 1m/s2 per a l’acceleració no compensada. 

Això ha permès calcular les longituds de transició amb paràmetres amples adoptant en tot cas 

el valor mínim de 10m a les zones de vies generals. 
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1.1. Transicions (clotoides) 

Al contrari que succeeix sovint en traçat ferroviari clàssic, on les clotoides són en general 

simètriques respecte la corba, en el cas del tramvia és corrent trobar un obstacle a un costat 

que limiti la velocitat (aparell de via, parada, etc) i a l’altre costat una alineació recta que 

permet assolir velocitat. 

D’altra banda, la longitud del Citades respecte a la longitud més reduïda dels elements 

geomètrics (corbes i clotoides) produeix que el conductor, a la part davantera del tramvia, es 

trobi fora de la corba quan la part posterior del vehicle es troba encara dintre. 

Per tant: 

- S’han evitat, sempre que ha sigut possible, les clotoides massa curtes que limitin la 

velocitat a un valor inferior al permès en la part circular.  

- La velocitat presa en compte pel càlcul de la clotoide serà determinada per a A=1 m/s2.  

- S’adoptaran si és necessari, dissimètriques en funció de la tipologia del lloc. Quan 

tenim una alineació recta que inciti a la velocitat en sortida de corba, la velocitat de 

dimensionament de la clotoide serà la velocitat adoptada en la part circular 

augmentada en un 20%.  

- Entre dues corbes de curvatura de diferent signe s’ha intentat disposar uns elements 

de recta de al menys 10 m per no introduir torsions al material mòbil i no accelerar el 

desgast dels carrils i rodes, ni augmentar el fenomen de retxinament.  

- D’altra banda es manté, per raons de confort i per evitar les oscil·lacions de les 

suspensions, el valor adoptat en el projecte base per a la variació de l’acceleració en el 
temps J=o,4 m/s3.  

- La clotoide, única corba de radi de curvatura de la qual creix des de 0 fins a l’infinit de 

manera lineal, permet satisfer la següent condició: La força centrífuga és proporcional 

a la curvatura i per tant la clotoide assegura la variació lineal d’aquesta força.  

 

2. Traçat 

En aquest apartat es definiran tots els paràmetres i criteris de disseny escollits per l’execució 

del tram de tramvia objecte del projecte. 

 

2.1. Regles pel traçat en planta 

Les regles per a la realització del traçat en planta resulten de la necessitat de limitar els efectes 

de la força centrífuga. 
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En efecte, tot punt de massa m animal d’una velocitat v, sobre una trajectòria circular de radiR, 
sofreix una acceleració perpendicular a la trajectòria de valor igual a: 

  
  

 
 

Una part γ1 d’aquesta acceleració pot ser compensada per la inclinació de la superfície de 
rodament. La resta γ2 = - γ1, constitueix l’acceleració no compensada sentida pel viatger. 

Sent la velocitat un paràmetre primordial en el càlcul de la implantació de les vies de 

ferrocarril, tot seguit es detallen les diverses velocitats màximes i adoptades per al càlcul del 

traçat de la línia de tramvia: 

- 50 km/h en plataforma no segregada (plataforma accessible a tots els vehicles) i en els 

encreuaments.  

- 50 km/h en plataforma protegida (plataforma reservada, separada físicament de 

serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu superable).  

- 70 km/h en plataforma segregada (plataforma reservada, separada físicament de 

serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu infranquejable).  

- 15 km/h sobre un aparell de via en via desviada.  

- 50 km/h sobre un aparell de via en via directa.  

- 35 km/h en entrada de parada.  

 

2.1.1. Limitació de l’acceleració no compensada 

Aquesta limitació té per objecte: 

- Conservar una comoditat suficient per al viatger.  

- Limitar la inclinació dels vehicles i les oscil·lacions de suspensió.  

- Limitar els esforços sobre la via que perjudiquen la seva estabilitat i provoquen un 

desgast accelerat dels carrils.  

El límit γ2 que cal prendre en consideració per al càlcul d’implantació de les vies de tramvia és 
el següent: 

       2 

Es proposa que aquest límit que cal prendre en consideració per al càlcul de la velocitat 

d’explotació sigui limitat a un valor de γ2 = 0,68 m/s2. 
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2.1.2.Radi mínim en corba sense peralt 

Limitar l’acceleració transversal γ2  equival a limitar inferiorment el radi de les corbes. Sense 

peralt tenim: 

 

Per regla general, en ser fixat el radi R pels condicionants fixos de l’entorn, aconseguim velocitats 
màximes en corba sense peralt iguals a: 

 

Ó: 

 

 

2.1.3. Corba de transició 

Per a passar de la línia recta a una corba circular, cal realitzar un augment progressiu de la 

curvatura ja que l’aparició sobtada de la força centrífuga a l’entrada de la corba provocaria 

sacsejades importants. 

Com la força centrífuga creix proporcionalment a la curvatura, la corba de transició ha 

d’assegurar un creixement lineal de la curvatura. 

La clotoide és la única corba la curvatura de la qual creix linealment 1/R = 0 fins a 1/R = ∞. 

La clotoide està definida per R*L = A2, és a dir que per un perímetre triat A; el producte de la 

longitud L i del radi R és constant. El paràmetre A defineix sense ambigüitat les dimensions de 

la clotoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema dels paràmetres d’una clotoide 
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Per raons de comoditat i per a limitar les oscil·lacions de les suspensions, es limita la variacióde 
l’acceleració transversal en el temps a un valor igual a: 

  

  
          

Doncs: 

  

  
 

  

  
 

  
 

 
 

  
            

Si v es constant s’obté: 

  

  
    

  
 

 
 

  
            

 

ComR·L=A2, s’obté 

  

  
 

    

  
    √       

 

La longitud de clotoide necessària per a enllaçar una alineació recta amb un cercle és 

  
  

 
 

D’això es dedueix la longitud mínima de la clotoide: 

     
  

 
 

 

2.1.4 Acceleració 

Quan la sortida de corba és seguida per una alineació que incita a una acceleració immediata, 

la velocitat de càlcul de la clotoide serà presa igual a la velocitat en corba, augmentada d’una 

acceleració de 0,8 m/s2 sobre una distància de 20 m: 

 

L’acceleració tangencial constant en la corba de transició, i v1 i v2 les velocitats de base en els 
elements que ho enquadren: 
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Figura 2. Esquema de les velocitatstangencials 

Es potescriure 

                  
 

 
         

La longitud de la clotoide ha de verificar: 

        
      

  
   

      

 
   

  
    

 

  
 

Sabent que           tenim: 

           
    

   

Igualment a la desacceleració que és de l'ordre de -1 m/s2, s'obté: 

  
  

    
 

 
 

Ó: 

        
    

   

 

2.1.5.Aplicacions pràctiques de les clotoides 

La implantació d’una clotoide necessita una translació del cercle respecte a la recta: 

   
  

   
 

Amb una aproximació del 0,5%. 

Les principals corbes de transició que es troba són les següents: 

- La corba de transició és un tram de clotoide del qual el radi varia entre ∞ (enllaç amb 

un element de recta) i el radi de l'arc circular sobre el qual es fa l'enllaç (Figura 1).  
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- La clotoide en vèrtex defineix la connexió entre dos elements rectes de direccions 

diferents. Consta de dos trams de clotoides que tenen, al seu punt de enllaç, el mateix 

radi de curvatura R i la mateixa tangent (Figura 2).  

- La corba de inflexió és una corba en S, que connecta dos arcs circulars de curvatures 

oposades, sense enllaç rectilini. Està constituïda per dos trams de clotoide que, al seu 

punt comú d'origen, tenen ambdues el radi ∞ i la mateixa tangent (Figura 3).  

- La corba en ovoide és una successió de: arc de cercle, clotoide, arc de cercle. El 

segment de clotoide comprés entre aquests dos arcs de cercle de curvatura del mateix 

sentit té, en els punts d'enllaç amb cada u dels arcs de cercle, el mateix radi de 

curvatura i la mateixa tangent que ell (Figura 4).  

- La corba en forma d’ansa és una successió de segments de clotoide amb mateix sentit 

de curvatura, però de paràmetres diferents, aquests segments que tenen cada vegada 

en seu punt d'enllaç, el mateix radi de curvatura i la mateixa tangent (Figura 5).  
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Figura 3. Esquema de les principals corbes de transició 
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2.1.6. Compensació de l’acceleració centrífuga per una situació en peralt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.Esquema de la compensació de l’acceleració centrífuga amb el peralt 

 

2.1.6.1. Càlcul del peralt  

Les definicions que a continuació es presenten no s’apliquen al projecte constructiu del 

present projecte al no existir a priori zones peraltades llevat que condicions conegudes 

posteriorment en obra ho permetin o ho facilitin. No obstant les presentem a continuació a 

títol d’informació. 

Si l’acceleració sentida pel viatger és γ2=0 s’obté: 

   
               

Ó: 

    
 

    
 

  
 

               
  

 
(
 

 
)            

  

 
 
  

 
  

 

Amb vista a assegurar l’estabilitat de la via, la dels vehicles en cas de parada en plena via i la 
comoditat dels viatgers en les mateixes condicions, limitem el peralt a: 

d = 150 mm 

 

2.1.6.2 Insuficiència de peralt  

Si el peralt instal·lat és inferior al peralt teòric necessari per a compensar exactament l’acceleració 
centrífuga, com la majoria de les vegades en entorn urbà, hi ha insuficiència de peralt (i). Aquesta 
insuficiència de peralt correspon a l’acceleració no compensada γ2. 
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Per a v2/R = 1 m/s2 s’obté i = 153 mm. 
Per a v2/R = 0.68 m/s2 s’obté i = 100 mm. 
En presència d’un peralt, s’obté en corba la velocitat màxima següent 

  √
       

   
(
 

 
)        √

       

    
 
  

 
  

 

2.2. Regles de disseny del traçat en alçat 

2.2.1. Realització del peralt 
Ambdues files de carrils en alçat formen un angle constat a la tangent. La longitud L d’aquesta 
zona de transició és: 

  
 

 
 

 
Per tenir en compte la rigidesa de les suspensions a la corba es posa en peralt on els bogiessón 
inclinats respecte a la caixa i on aquests dos eixos d’un mateix bogie no són paral·lels entresí, 
limitem la sobreelevació a: 

         
 
A fi de conservar una comoditat suficient, imposem també: 

  
   

 
[ ]  

  

 
            

 
Observació: La sobreelevació no passa instantàniament de zero al valor constat trial, sinó que 
progressivament per una zona el mig de la qual és l’origen de la clotoide .Aquesta zona, d’una 
longitud d’aproximadament 10 m, és una paràbola en alçat, però donat el dèbil valor del peralt, és 
molt pròxim a un arc de cercle. 

 

2.2.2. Valors màxims de les pendents 

El pendent màxim en línia admissible es fixa en un 7,5% per a una arrancada en pendent amb 

càrrega normal. 

El pendent màxim en parada, vies de maniobra o terminals és inferior a 25‰ per a evitar la 

deriva d’un vehicle si no té els frens bloquejats. El problema consta d’excepcions a aquesta 

regla generalment adoptada. No obstant, la descripció del sistema de frenada redactada en 

l’annex sobre material mòbil justificada la possibilitat d’adoptar pendents major sense riscos 

per a la seguretat. 

 

D’altra banda, una corba en planta, a causa del rodament metàl·lic sobre carrils, indueix una 
resistència a l’avanç que pot ser expressada per: 

   
   

 
   

   

  
[ ]    
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El pendent màxim induït per la curvatura val 800/R. 

Per tant, en cas de combinació d’un pendent i d’una corba en planta, la relació entre pendent 
p i radi R és: 

  
   

 
      [ ]     [ ]    

En pendent o la rampa màxima aconsellada té un valor inferior a 50‰. 

 

2.2.3. Connexió dels pendents 

Per enllaçar dos pendents, cal considerar dos elements: la velocitat del tramvia i la diferència 

dels pendents. 

Si R és el radi de connexió de dos pendents de sentit contrari, l’acceleració centrífuga vertical 
sobre la corba és: 

 

 

Aquesta acceleració s’afegeix en corba convexa o es resta en corba còncava a l’acceleració de 

la gravetat γ/g. 

Aquesta acceleració v2/R és limitada a 0,2 m/s2, o sigui R ≥ 5v2. 

On s’implanta una paràbola de radi de curvatura en el vèrtex R l’equació de la qual és: 
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Obtenim així: 

Per una velocitat de (km/h) Un radi de (m) 

70 1900 

60 1400 

50 1000 

40 620 
Taula 1. Diferents radis en funció de la velocitat de circulació 

Per a variacions dèbils de pendents, ens obligarem a aplicar un radi que dóna una longitud de 

paràbola mínima de prop de 20 metres. 

S’evita en la mesura que es pugi, descendir a radis inferiors a 1 000 m. 

En cas d'impossibilitat, les radis mínimes admissibles són de 500 metres en corba convexa i de 

300 metres en corba còncava (en alineació recte). 

 

2.2.4. Combinació d'una connexió parabòlica en perfil i d'una connexió circular en planta 

Per raons d'adherència, de potència instal·lada i de comoditat de viatgers, s'evitarà al màxim 

implantar transicions parabòlica en alçat en les zones corbes i de clotoides. A més, la 

col·locació de les vies és molt delicada en aquestes condicions. Si veritablement la topografia 

dels llocs no ho permet, s’acceptarà per a compensar variacions de pendents dèbils, les 

combinacions següents: 

− Radi en planta de 40 a 70 metres R≥3 000 m. 

− Radi en planta de 70 a 200 metres R≥1 500 m. 

Per a descendir per davall d'aquests valors, serà necessari realitzar un estudi fi de distancia al 

sòl del material rodant. 

 

2.3. Velocitat en corba 

Velocitats de càlcul definides amb una acceleració transversal d'1 m/s ². Velocitats d'explotació 

definides amb una acceleració transversal de 0,68 m/s ². Longituds de les clotoides calculades 

amb les velocitats de càlcul (Peralt = 000 mm): 
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Taula 2. Relació de velocitats i radis de curvatura en planta 

 

2.4. Resum de paràmetres de disseny 
 
• Velocitat màxima de circulació 
 

V= Vmàx = 50 km/h en tram urbà 

 
• Ample de via 
 

1,435 mm 

 
• Radi horitzontal mínim de la xarxa i vies de 
servei 
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Desitjable 25 m (en línia) 

Absolut 20 m 

 
• Radi vertical mínim de la xarxa 
 

 

Desitjable 700 m 

Absolut 300 m còncau 
500 m convex 

 
• Pendent màxim de la xarxa 
 

 

Desitjable (en rampes sense límit de longitud) 60 ‰ 

Absolut (en situacions puntuals) 70 ‰ 

Pendent màxim excepcional en vies de servei 80 ‰ 

 
• Distància mínima entre eixos de dues vies 
paral·leles en recta 
 

3,17 m (sense bàcul a l’entrevia) 
3,52 m (amb bàcul a l’entrevia) 

 
• Amplada total mínima de franja reservada( 
2 vies en recta) 
 

6,31 m (sense bàcul a l’entrevia) + separador 
6,66 m (amb bàcul a l’entrevia) + separador 

 
• Amplada franja en parades 
 

11 m  

 
• Altura del fil de contacte de 
subministrament elèctric sobre el cap de 
carril 
 

 

Màxima 6,00 m 

Normal i cruïlles 5,75 m 

Mínima (aplicable només a trajectes 
inaccessibles a d’altres vehicles) 

4,00 m 

 
• Longitud d’andana a les parades (per a 
composicions de 2 vehicles acoblats) 
 

 
General : 60 m 
 

 
• Altura de la vora de l’andana sobre el cap 
del carril 
 

35 cm (50 mm per sota del pis interior del 
material mòbil) 

 
• Peralt màxim 
 

 

A les parades 0 mm 

Als trams compartits amb trànsit de vianants 
o de vehicles (compatible amb el pendent 
transversal del vial) 

45mm 

A trams exclusius: 150 mm 

 Clotoide 
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Transició entre rectes i corbes horitzontals 
circulars: 
 

Longitud mínima 10 m 

 
• Acceleració màxima transversal no 
compensada: 
 

En explotació: 0,68 m/s
2

 

Dimensionant per a la infraestructura: 1m/ s
2

 

 
• Sobre acceleració transversal màxima: 
 

0,40 m/s
3

 

 
• Variació de peralt màxima: 
 

2,50 mm/m 

Taula 3. Paràmetres bàsics estàndards de disseny del traçat del tramvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 4. Paràmetres bàsics estàndards de disseny del traçat del tramvia 

 

3. El material rodant 

3.1. Gàlibs 

El gàlib és la zona geomètrica que ha d’estar lliure d’obstacles al voltant del tramvia. Es 

distingeixen dos tipus de gàlibs: 

− Gàlib estàtic del material rodant.  

− Gàlib lliure d’obstacles.  

 

3.1.1. Gàlib del material rodant 

En tenim de dos tipus: 
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− Gàlib nominal o estàtic: És la línia geomètrica teòrica que embolica al material en un 

pla transversal quan aquest està parat en buit en una via horitzontal, el seu eix vertical 

de simetria està llavors confós amb l’eix de la via.  

 

− Gàlibs dinàmic i lliure d’obstacles: en alineació recta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Esquema del gàlib del material rodant 

 

3.1.2. Gàlib lliure d’obstacles 

El gàlib lliure d'obstacles és el gàlib dins del qual no s'han d'implantar obstacles tals com: 

estructures, pals de senyalització, pals suports de les línies aèries, a l'excepció no obstant això 

de les vores d'andanes. Està definit a partir del gàlib dinàmic augmentat per una làmina d'aire. 

Aquesta làmina d'aire és de: 

− 100 mm en alineació recta.  

− 110 mm en l'exterior d'una corba.  

− 120 mm en l'interior d'una corba.  

 

3.2. Càlcul de les influències 

Els sobre amples venen diferenciats segons si són deguts a corbes sense peralt, deguts al peralt 
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o als perfils longitudinals: 

 

3.2.1. Sobreamples deguts a les corbes sense peralt 

Els sobreamples en corba són introduïts per les fletxes degudes els desplaçaments del costat 

interior i del costat exterior, de l'eix del vehicle amb relació a l'eix de la via. Aquests 

desplaçaments són anomenats més simplement ventre i banya. 

El quadre de les influències en corbes en la pàgina següent, dóna les característiques d'aquests 

sobreamples en corba. 

En una transició entre una alineació recta i una corba de radi R, la regla que cal adoptar 

consisteix: 

- A fer variar linealment el gàlib lliure d’obstacles entre l'origen i l'extremitat de la 

transició.  

- A moure en direcció a l'alineació recta, el gàlib d'un lliure d’obstacles així calculat 

d'una distància igual a la semi -longitud fictícia de la caixa augmentada d'un semi - 

entreeix de bugies, en una longitud de 15 m.  

 

3.2.2. Sobreamples i sobrealts deguts al peralt 

En les corbes en peralt, el material rodant presenta sobreamples i sobrealts que es calculen 

d'acord amb el grau d'inclinació. A titulo informatiu, i/o per a projectes col·laterals s'adjunten 
les formules següents: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Esquema dels sobreamples produïts pel peralt 
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3.2.3. Sobrealts deguts als perfils longitudinals 

Sobrealt a causa del perfil longitudinal en les paràboles convexes o còncaves, serà calculat 

d’acord amb el radi de la paràbola i a les característiques del material. 

 

3.2.4. Quadres de les zones d’influència del material rodant en corba 

 

 

 
Taula 5. Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, sense bàcul central 
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Taula 6. Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, amb bàcul central 

 

4. Parades i perfils transversals 

4.1. Parades 

La longitud de les parades serà de 50 metres, tal i com marquen les especificacions exposades 

anteriorment. Aquestes dimensions són les òptimes per a composicions de dos vehicles 

acoblats. 

El ample mínim útil en les andanes (centrals) és 4.3 m. Totes les parades del present projecte 

es troben en alineacions rectes i tindran una distància entre l’eix de la via i la vora de l’andana 

de 1367 mm. 
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4.2. Perfil longitudinal i altura de les andanes 

Les vies en parada són perfectament horitzontals, excepte excepcions particulars per la 

inserció en l’entorn. Les vies en peralt són rebutjades en parada. Els radis parabòlics són 

almenys de 3000 m. 

L’alçada de les andanes és idèntica per a totes les parades. En concret són 350 mm en relació 

al pla de rodament. 

 

4.3. Seccions tipus (Gàlib lliure d’objecte) 

4.3.1. Secció alineació recta amb peça separadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Alineació recta amb peça separadora 
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4.3.2. Secció normal alineació recta en zones amb vorera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Alineació recta en zones de vorera 

 

4.3.3. Secció mínima alineació recta en zones amb vorera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Secció mínima en alineació recta en zones de vorera
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4.3.4. Secció alineació corba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Alineació corba 

 

4.3.5. Secció tipus via doble recta amb electrificació central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Via doble recta amb electrificació central 
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4.3.6. Secció tipus via doble en corba a la dreta amb electrificació central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Via doble en corba a la dreta amb electrificació central 

 

4.3.7. Secció tipus via doble en corba a l’esquerra amb electrificació central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Via doble en corba a l’esquerra amb electrificació central
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4.3.8. Secció tipus via doble recta sense electrificació central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Via doble recta sense electrificació central 

 

4.3.9. Secció tipus via doble en corba (a la dreta) sense electrificació central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Via doble en corba a la dreta sense electrificació central 
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4.3.10. Secció tipus via doble en corba (a l’esquerra sense electrificació central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Via doble en corba a l’esquerra sense electrificació central 

 

4.4. Definició de les làmines d’aire 

4.4.1. Plataforma amb pals laterals 

L’entreeix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat anteriorment. 

- Aquest entreeix és variable des del radi R = 20 m fins al radi R = 150 m.  

- A partir de R = 150 m, l’entreeix es fixa en 3170 mm.  

Aquestes condicions, la làmina d’aire en part central entre els gàlibs dinàmics és de: 

 

En alineació recta LA = 230 mm 

En corba: R = 20 m fins R = 150 m LA = 190 mm 

En corba: R = 150 m fins R = 5000 m LA ≥ 190 mm 
Taula 7. Làmina d’aire en funció del tipus d’alineació amb pals laterals 

 

4.4.2.Plataforma amb pals centrals 

L’entreeix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat amb anterioritat. 

 

- Aquest entreeix és variable des del radi R = 20 m fins al radi R = 150 m.  
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- A partir de R = 150 m, l’entreeix es fixa en 3520 mm.  

En aquestes condicions, la làmina d’aire entre el gàlib dinàmic i l’espai del pal (amplada de 

310 mm) és de: 

En alineació recta LA = 135 mm a cada costat 

En corba: R = 20 m fins R = 150 m LA int = 120 mm 

 LA ext = 110 mm 

En corba: R = 150 m fins R = 5000 m LA int ≥ 120 mm 

 LA ext ≥ 110 mm 
Taula 8. Làmina d’aire en funció del tipus d’alineació, amb pals centrals 

Els suports centrals no seran utilitzats en les corbes de radis < 150 m. 

 

4.5. Entreeix de les vies 

L’entreeix de les vies en alineació recta i en corba s’ha donat anteriorment. 

A fi de mantenir una làmina d’aire suficient a les clotoides de connexió entre corba de radi 

petit i alineació recta, s’aplicaran sobreamples a les alineacions rectes adjacents. 

 

5. Llistat del traçat 

En aquest apartat es presenten les dades obtingudes a partir de l'arxiu cad, al fer el traçat 

dels 2 eixos de tramvia projectats. 

 

5.1. Traçat en planta 

5.1.1. Eix 1 
Nº TIPO P.K. INICIAL 

(EN 
CENTENARS 
DE M) 

LONGITUD ORIENTACIÓN PUNTO INICIAL RADIO 

1 Recta 0+00.00' 25.666' N68° 44' 
09.11"W 

(676213.0283',4613513.3672') 

      2.1 Circular 0+25.67' 10.000' N68° 44' 
09.11"W 

(676189.1098',4613522.6754') 

      2.2 Circular 0+35.67' 7.546' N69° 41' 
26.86"W 

(676179.7707',4613526.2502') 300.000' 

      2.3 Circular 0+43.21' 10.000' N71° 07' 
55.06"W 

(676172.6617',4613528.7801') 

3 Recta 0+53.21' 11.613' N72° 05' 
12.81"W 

(676163.1638',4613531.9086') 
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      4.1 Circular 0+64.83' 5.000' N72° 05' 
12.81"W 

(676152.1136',4613535.4805') 

      4.2 Circular 0+69.83' 2.053' N71° 22' 
14.50"W 

(676147.3624',4613537.0382') 200.000' 

      4.3 Circular 0+71.88' 5.000' N70° 46' 
57.22"W 

(676145.4204',4613537.7040') 

5 Recta 0+76.88' 140.118' N70° 03' 
58.91"W 

(676140.7130',4613539.3890') 

      6.1 Circular 2+17.00' 20.000' N70° 03' 
58.91"W 

(676008.9892',4613587.1598') 

      6.2 Circular 2+37.00' 15.533' N71° 29' 
55.53"W 

(675990.1318',4613593.8213') 400.000' 

      6.3 Circular 2+52.53' 20.000' N73° 43' 
25.43"W 

(675975.3094',4613598.4632') 

7 Recta 2+72.53' 367.582' N75° 09' 
22.05"W 

(675956.0208',4613603.7477') 

      8.1 Circular 6+40.11' 5.000' N75° 09' 
22.05"W 

(675600.7059',4613697.9171') 

      8.2 Circular 6+45.11' 3.301' N75° 52' 
20.36"W 

(675595.8675',4613699.1778') 200.000' 

      8.3 Circular 6+48.41' 5.000' N76° 49' 
04.91"W 

(675592.6597',4613699.9571') 

9 Recta 6+53.41' 149.989' N77° 32' 
03.22"W 

(675587.7821',4613701.0568') 

     10.1 Circular 8+03.40' 10.000' N77° 32' 
03.22"W 

(675441.3288',4613733.4329') 

     10.2 Circular 8+13.40' 47.192' N80° 23' 
56.46"W 

(675431.5310',4613735.4282') 100.000' 

     10.3 Circular 8+60.59' 5.000' S72° 33' 
43.52"W 

(675384.8853',4613732.2331') 

11 Recta 8+65.59' 28.404' S71° 07' 
46.90"W 

(675380.1408',4613730.6555') 

     12.1 Circular 8+94.00' 10.000' S71° 07' 
46.90"W 

(675353.2637',4613721.4690') 

     12.2 Circular 9+04.00' 2.913' S73° 59' 
40.14"W 

(675343.7496',4613718.3932') 100.000' 

     12.3 Circular 9+06.91' 10.000' S75° 39' 
49.00"W 

(675340.9381',4613717.6308') 

13 Recta 9+16.91' 79.081' S78° 31' 
42.24"W 

(675331.1734',4613715.4792') 

     14.1 Circular 9+95.99' 10.000' S78° 31' 
42.24"W 

(675253.6726',4613699.7515') 

     14.2 Circular 10+05.99' 6.060' S77° 48' 
43.93"W 

(675243.8808',4613697.7219') 400.000' 

     14.3 Circular 10+12.05' 10.000' S76° 56' 
39.12"W 

(675237.9675',4613696.3977') 

15 Recta 10+22.05' 128.621' S76° 13' 
40.81"W 

(675228.2452',4613694.0576') 

     16.1 Circular 11+50.67' 10.000' S76° 13' 
40.81"W 

(675103.3217',4613663.4382') 

     16.2 Circular 11+60.67' 52.770' S75° 16' (675093.6227',4613661.0037') 300.000' 
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23.06"W 

     16.3 Circular 12+13.44' 10.000' S65° 11' 
40.99"W 

(675044.0257',4613643.1808') 

17 Recta 12+23.44' 175.146' S64° 14' 
23.24"W 

(675034.9956',4613638.8849') 

     18.1 Circular 13+98.59' 10.000' S64° 14' 
23.24"W 

(674877.2551',4613562.7653') 

     18.2 Circular 14+08.59' 17.719' S65° 11' 
40.99"W 

(674868.2250',4613558.4694') 300.000' 

     18.3 Circular 14+26.31' 10.000' S68° 34' 
43.55"W 

(674851.9309',4613551.5149') 

19 Recta 14+36.31' 440.807' S69° 32' 
01.29"W 

(674842.5818',4613547.9664') 

     20.1 Circular 18+77.11' 10.000' S69° 32' 
01.29"W 

(674429.5996',4613393.8354') 

     20.2 Circular 18+87.11' 230.993' S69° 35' 
27.56"W 

(674420.2296',4613390.3420') 5000.000' 

     20.3 Circular 21+18.11' 10.000' S72° 14' 
16.69"W 

(674201.9536',4613314.8189') 

21 Recta 21+28.11' 658.875' S72° 17' 
42.96"W 

(674192.4283',4613311.7746') 

     22.1 Circular 27+86.98' 10.000' S72° 17' 
42.96"W 

(673564.7601',4613111.4030') 

     22.2 Circular 27+96.98' 3.199' S71° 20' 
25.21"W 

(673555.2509',4613108.3090') 300.000' 

     22.3 Circular 28+00.18' 10.000' S70° 43' 
46.06"W 

(673552.2260',4613107.2695') 

23 Recta 28+10.18' 145.889' S69° 46' 
28.32"W 

(673542.8236',4613103.8646') 

Taula 9. Llistat del traçat en planta de l’eix 1 

 
LONGITUD TOTAL: 2954,673 m 
LONGITUD RECTES: 2350,403 m (79,55%) 
LONGITUD RECTA MÍNIMA: 11,62 m 
LONGITUD RECTA MÀXIMA: 658,87 m 

LONGITUD CORBES: 604,27 m (20,45%) 

 

5.1.2. Eix 2 

 
Nº TIPO P.K. 

INICIAL 
(EN 
CENTENA
RS DE M) 

LONGIT
UD 

ORIENTACI
ÓN INICIAL 

PUNTO INICIAL RADIO 

1 Recta 0+00.00' 32.117' N64° 32' 
05.41"W 

(676214.2801',4613514.9439') 

      2.1 Clotoid
e 

0+32.12' 10.000' N64° 32' 
05.41"W 

(676185.2838',4613528.7528') 
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      2.2 Clotoid
e 

0+42.12' 38.061' N65° 06' 
28.05"W 

(676176.2411',4613533.0
222') 

500.000
' 

      2.3 Clotoid
e 

0+80.18' 10.000' N69° 28' 
09.44"W 

(676141.1396',4613547.7138') 

3 Recta 0+90.18' 81.863' N70° 02' 
32.09"W 

(676131.7516',4613551.1583') 

      4.1 Clotoid
e 

1+72.04' 20.000' N70° 02' 
32.09"W 

(676054.8050',4613579.1004') 

      4.2 Clotoid
e 

1+92.04' 4.925' N71° 57' 
07.58"W 

(676035.9324',4613585.7
173') 

300.000
' 

      4.3 Clotoid
e 

1+96.97' 20.000' N72° 53' 
33.59"W 

(676031.2376',4613587.2045') 

5 Recta 2+16.97' 63.935' N74° 48' 
09.09"W 

(676011.9975',4613592.6613') 

      6.1 Clotoid
e 

2+80.90' 1.000' N74° 48' 
09.09"W 

(675950.2979',4613609.4218') 

      6.2 Clotoid
e 

2+81.90' 0.640' N74° 51' 
58.27"W 

(675949.3328',4613609.6
836') 

450.000
' 

      6.3 Clotoid
e 

2+82.54' 1.000' N74° 56' 
51.70"W 

(675948.7147',4613609.8503') 

7 Recta 2+83.54' 49.416' N75° 00' 
40.88"W 

(675947.7488',4613610.1093') 

      8.1 Clotoid
e 

3+32.96' 10.000' N75° 00' 
40.88"W 

(675900.0139',4613622.8897') 

      8.2 Clotoid
e 

3+42.96' 15.930' N74° 03' 
23.13"W 

(675890.3688',4613625.5
295') 

300.000
' 

      8.3 Clotoid
e 

3+58.89' 10.000' N71° 00' 
50.36"W 

(675875.1748',4613630.3099') 

9 Recta 3+68.89' 11.855' N70° 03' 
32.62"W 

(675865.7556',4613633.6681') 

     10.1 Clotoid
e 

3+80.74' 10.000' N70° 03' 
32.62"W 

(675854.6111',4613637.7114') 

     10.2 Clotoid
e 

3+90.74' 14.428' N71° 00' 
50.36"W 

(675845.1920',4613641.0
696') 

300.000
' 

     10.3 Clotoid
e 

4+05.17' 10.000' N73° 46' 
10.08"W 

(675831.4416',4613645.4336') 

11 Recta 4+15.17' 25.152' N74° 43' 
27.83"W 

(675821.8098',4613648.1218') 

     12.1 Clotoid
e 

4+40.32' 10.000' N74° 43' 
27.83"W 

(675797.5461',4613654.7485') 

     12.2 Clotoid
e 

4+50.32' 3.668' N75° 40' 
45.57"W 

(675787.8851',4613657.3
294') 

300.000
' 

     12.3 Clotoid
e 

4+53.99' 10.000' N76° 22' 
47.76"W 

(675784.3252',4613658.2150') 

13 Recta 4+63.99' 71.508' N77° 20' 
05.51"W 

(675774.5810',4613660.4617') 

     14.1 Clotoid
e 

5+35.50' 1.000' N77° 20' 
05.51"W 

(675704.8134',4613676.1399') 

     14.2 Clotoid
e 

5+36.50' 10.482' N77° 16' 
39.24"W 

(675703.8378',4613676.3
595') 

500.000
' 

     14.3 Clotoid 5+46.98' 1.000' N76° 04' (675693.6382',4613678.7749') 
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e 35.18"W 

15 Recta 5+47.98' 85.035' N76° 01' 
08.92"W 

(675692.6678',4613679.0162') 

     16.1 Clotoid
e 

6+33.02' 1.000' N76° 01' 
08.92"W 

(675610.1515',4613699.5605') 

     16.2 Clotoid
e 

6+34.02' 10.359' N75° 57' 
42.65"W 

(675609.1812',4613699.8
024') 

500.000
' 

     16.3 Clotoid
e 

6+44.38' 1.000' N74° 46' 
29.07"W 

(675599.1579',4613702.4192') 

17 Recta 6+45.38' 77.614' N74° 43' 
02.81"W 

(675598.1932',4613702.6825') 

     18.1 Clotoid
e 

7+22.99' 10.000' N74° 43' 
02.81"W 

(675523.3235',4613723.1400') 

     18.2 Clotoid
e 

7+32.99' 15.150' N75° 17' 
25.45"W 

(675513.6685',4613725.7
436') 

500.000
' 

     18.3 Clotoid
e 

7+48.14' 10.000' N77° 01' 
35.17"W 

(675498.9592',4613729.3679') 

19 Recta 7+58.14' 38.505' N77° 35' 
57.82"W 

(675489.1998',4613731.5478') 

     20.1 Clotoid
e 

7+96.64' 10.000' N77° 35' 
57.82"W 

(675451.5931',4613739.8166') 

     20.2 Clotoid
e 

8+06.64' 25.053' N80° 27' 
51.06"W 

(675441.7931',4613741.8
008') 

100.000
' 

     20.3 Clotoid
e 

8+31.70' 10.000' S85° 10' 
52.43"W 

(675416.8262',4613742.8291') 

21 Recta 8+41.70' 19.919' S82° 18' 
59.19"W 

(675406.8962',4613741.6576') 

     22.1 Clotoid
e 

8+61.62' 5.000' S82° 18' 
59.19"W 

(675387.1563',4613738.9944') 

     22.2 Clotoid
e 

8+66.62' 28.675' S80° 53' 
02.57"W 

(675382.2071',4613738.2
846') 

100.000
' 

     22.3 Clotoid
e 

8+95.29' 5.000' S64° 27' 
15.42"W 

(675354.9273',4613729.7718') 

23 Recta 9+00.29' 0.500' S63° 01' 
18.80"W 

(675350.4528',4613727.5408') 

     24.1 Clotoid
e 

9+00.79' 10.000' S63° 01' 
18.80"W 

(675350.0075',4613727.3142') 

     24.2 Clotoid
e 

9+10.79' 11.673' S66° 36' 
10.35"W 

(675341.0047',4613722.9
651') 

80.000' 

     24.3 Clotoid
e 

9+22.46' 10.000' S74° 57' 
47.91"W 

(675329.9916',4613719.1262') 

25 Recta 9+32.46' 41.789' S78° 32' 
39.46"W 

(675320.2360',4613716.9368') 

     26.1 Clotoid
e 

9+74.25' 5.000' S78° 32' 
39.46"W 

(675279.2790',4613708.6370') 

     26.2 Clotoid
e 

9+79.25' 70.330' S78° 28' 
21.63"W 

(675274.3790',4613707.6
419') 

2000.00
0' 

     26.3 Clotoid
e 

10+49.58' 5.000' S76° 27' 
28.32"W 

(675205.7288',4613692.3788') 

27 Recta 10+54.58' 78.718' S76° 23' 
10.49"W 

(675200.8688',4613691.2040') 
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     28.1 Clotoid
e 

11+33.30' 20.000' S76° 23' 
10.49"W 

(675124.3626',4613672.6757') 

     28.2 Clotoid
e 

11+53.30' 75.106' S75° 06' 
46.83"W 

(675104.9603',4613667.8
245') 

450.000
' 

     28.3 Clotoid
e 

12+28.41' 20.000' S65° 33' 
00.55"W 

(675034.3179',4613642.5747') 

29 Recta 12+48.41' 96.537' S64° 16' 
36.89"W 

(675016.2365',4613634.0282') 

     30.1 Clotoid
e 

13+44.95' 10.000' S64° 16' 
36.89"W 

(674929.2658',4613592.1289') 

     30.2 Clotoid
e 

13+54.95' 28.895' S64° 54' 
48.72"W 

(674920.2408',4613587.8
221') 

450.000
' 

     30.3 Clotoid
e 

13+83.84' 10.000' S68° 35' 
33.29"W 

(674893.6961',4613576.4192') 

31 Recta 13+93.84' 99.761' S69° 13' 
45.12"W 

(674884.3593',4613572.8384') 

     32.1 Clotoid
e 

14+93.60' 5.000' S69° 13' 
45.12"W 

(674791.0824',4613537.4602') 

     32.2 Clotoid
e 

14+98.60' 4.336' S68° 52' 
15.97"W 

(674786.4111',4613535.6
773') 

400.000
' 

     32.3 Clotoid
e 

15+02.94' 5.000' S68° 14' 
59.95"W 

(674782.3749',4613534.0923') 

33 Recta 15+07.94' 118.511' S67° 53' 
30.79"W 

(674777.7386',4613532.2202') 

     34.1 Clotoid
e 

16+26.45' 20.000' S67° 53' 
30.79"W 

(674667.9412',4613487.6180') 

     34.2 Clotoid
e 

16+46.45' 2.345' S68° 36' 
29.10"W 

(674649.3806',4613480.1
682') 

800.000
' 

     34.3 Clotoid
e 

16+48.79' 20.000' S68° 46' 
33.68"W 

(674647.1961',4613479.3161') 

35 Recta 16+68.79' 167.016' S69° 29' 
31.99"W 

(674628.4931',4613472.2315') 

     36.1 Clotoid
e 

18+35.81' 20.000' S69° 29' 
31.99"W 

(674472.0619',4613413.7201') 

     36.2 Clotoid
e 

18+55.81' 7.652' S70° 12' 
30.30"W 

(674453.3005',4613406.7
915') 

800.000
' 

     36.3 Clotoid
e 

18+63.46' 20.000' S70° 45' 
23.26"W 

(674446.0881',4613404.2350') 

37 Recta 18+83.46' 58.329' S71° 28' 
21.57"W 

(674427.1514',4613397.8009') 

     38.1 Clotoid
e 

19+41.79' 10.000' S71° 28' 
21.57"W 

(674371.8453',4613379.2664') 

     38.2 Clotoid
e 

19+51.79' 0.407' S70° 45' 
23.26"W 

(674362.3770',4613376.0
494') 

400.000
' 

     38.3 Clotoid
e 

19+52.20' 1.000' S70° 41' 
53.49"W 

(674361.9930',4613375.9151') 

39 Recta 19+53.20' 53.056' S70° 37' 
35.66"W 

(674361.0495',4613375.5838') 

     40.1 Clotoid
e 

20+06.25' 10.000' S70° 37' 
35.66"W 

(674310.9976',4613357.9838') 

     40.2 Clotoid 20+16.25' 2.334' S70° 03' (674301.5750',4613354.6 500.000
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e 13.01"W 352') ' 

     40.3 Clotoid
e 

20+18.59' 1.000' S69° 47' 
10.29"W 

(674299.3832',4613353.8340') 

41 Recta 20+19.59' 60.602' S69° 43' 
44.02"W 

(674298.4450',4613353.4878') 

     42.1 Clotoid
e 

20+80.19' 10.000' S69° 43' 
44.02"W 

(674241.5962',4613332.4914') 

     42.2 Clotoid
e 

20+90.19' 8.285' S70° 26' 
42.33"W 

(674232.2013',4613329.0
659') 

400.000
' 

     42.3 Clotoid
e 

20+98.47' 10.000' S71° 37' 
54.54"W 

(674224.3661',4613326.3739') 

43 Recta 21+08.47' 172.571' S72° 20' 
52.85"W 

(674214.8497',4613323.3019') 

     44.1 Clotoid
e 

22+81.05' 10.000' S72° 20' 
52.85"W 

(674050.4038',4613270.9723') 

     44.2 Clotoid
e 

22+91.05' 10.731' S73° 18' 
10.59"W 

(674040.8580',4613267.9
930') 

300.000
' 

     44.3 Clotoid
e 

23+01.78' 10.000' S75° 21' 
08.45"W 

(674030.5269',4613265.0944') 

45 Recta 23+11.78' 26.049' S76° 18' 
26.20"W 

(674020.8245',4613262.6734') 

     46.1 Clotoid
e 

23+37.83' 10.000' S76° 18' 
26.20"W 

(673995.5156',4613256.5071') 

     46.2 Clotoid
e 

23+47.83' 16.183' S75° 21' 
08.45"W 

(673985.8132',4613254.0
861') 

300.000
' 

     46.3 Clotoid
e 

23+64.01' 10.000' S72° 15' 
41.78"W 

(673970.2740',4613249.5736') 

47 Recta 23+74.01' 23.231' S71° 18' 
24.03"W 

(673960.7840',4613246.4212') 

     48.1 Clotoid
e 

23+97.24' 5.000' S71° 18' 
24.03"W 

(673938.7789',4613238.9758') 

     48.2 Clotoid
e 

24+02.24' 2.614' S70° 56' 
54.88"W 

(673934.0460',4613237.3
634') 

400.000
' 

     48.3 Clotoid
e 

24+04.85' 5.000' S70° 34' 
26.90"W 

(673931.5779',4613236.5021') 

49 Recta 24+09.85' 78.233' S70° 12' 
57.74"W 

(673926.8696',4613234.8195') 

     50.1 Clotoid
e 

24+88.09' 10.000' S70° 12' 
57.74"W 

(673853.2545',4613208.3397') 

     50.2 Clotoid
e 

24+98.09' 2.444' S70° 55' 
56.05"W 

(673843.8308',4613204.9
942') 

400.000
' 

     50.3 Clotoid
e 

25+00.53' 10.000' S71° 16' 
56.38"W 

(673841.5184',4613204.2029') 

51 Recta 25+10.53' 318.630' S71° 59' 
54.69"W 

(673832.0209',4613201.0729') 

     52.1 Clotoid
e 

28+29.16' 10.000' S71° 59' 
54.69"W 

(673528.9886',4613102.6031') 

     52.2 Clotoid
e 

28+39.16' 4.918' S72° 08' 
30.35"W 

(673519.4756',4613099.5
206') 

2000.00
0' 

     52.3 Clotoid
e 

28+44.08' 10.000' S72° 16' 
57.53"W 

(673514.7929',4613098.0182') 
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53 Recta 28+54.08' 107.504' S72° 25' 
33.19"W 

(673505.2622',4613094.9909') 

Taula 10. Llistat del traçat en planta de l’eix 2 

LONGITUD TOTAL: 2960,843 m 
LONGITUD RECTES: 2066,223 m (69,78%) 
LONGITUD RECTA MÍNIMA: 11,85 m 
LONGITUD RECTA MÀXIMA: 318,63 m 

LONGITUD CORBES: 894,627 m (30,22%) 
 

 

5.2. Altimetria del terreny 

5.2.1. Eix 1 

 

Nº P.K. DE 
VAV 

ELEVACIÓN 
DE VAV 

CAMBIO 
DE 
PENDIENTE 

TIPO DE 
CURVA DE 
PERFIL 

1 0+00.25' 203.419'   

2 1+24.20' 203.341' 0.31% Cóncavo 

3 3+42.17' 203.885' 0.31% Cóncavo 

4 9+23.63' 207.137' 0.05% Convexo 

5 15+21.25' 210.182' 1.01% Cóncavo 

6 19+48.07' 216.673' 1.42% Convexo 

7 25+73.70' 217.312' 0.48% Convexo 

8 29+56.55' 215.853'   
Taula 11. Llistat de l’altimetria del terreny de l’eix 1 

 

5.2.2. Eix 2 
Nº P.K. DE 

VAV 
ELEVACIÓN 
DE VAV 

CAMBIO 
DE 
PENDIENTE 

TIPO DE 
CURVA DE 
PERFIL 

1 0+01.14' 203.598'   

2 3+70.80' 203.288' 0.94% Cóncavo 

3 7+85.49' 206.850' 0.74% Convexo 

4 10+89.43' 207.198' 0.75% Cóncavo 

5 15+92.34' 211.551' 0.48% Cóncavo 

6 19+87.47' 216.862' 1.28% Convexo 

7 26+55.83' 217.283' 0.49% Convexo 

8 29+61.33' 215.970'   
Taula 12. Llistat de l’altimetria del terreny de l’eix 2 
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5.3. Traçat en alçat 

5.3.1. Eix 1 
N
º 

P.K. DE 
VAV 
(EN 
CENTE
NARS 
DE M) 

ELEVAC
IÓN DE 
VAV 

INCLINA
CIÓN DE 
RASANT
E T.E. 

INCLINA
CIÓN DE 
RASANT
E T.S. 

A 
(CAMBI
O DE 
PENDIE
NTE) 

TIPO 
DE 
CUR
VA 
DE 
PERFI
L 

RADIO 
DE 
CURVA 

TIPO DE 
SUBENTI
DAD 

LONGI
TUD 
DE 
CURVA 
DE 
PERFIL 

1 -
0+00.11
' 

203.42
4' 

 -0.17%          

2 0+97.71
' 

203.25
8' 

-0.17% 0.51% 0.67% Cónc
avo 

22230.
916' 

Parábola 
simétric
a 

150.00
0' 

3 2+55.14
' 

204.05
4' 

0.51% -0.42% 0.92% Conv
exo 

16225.
855' 

Parábola 
simétric
a 

150.00
0' 

4 4+99.52
' 

203.03
1' 

-0.42% 2.06% 2.48% Cónc
avo 

8074.5
82' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

5 6+92.25
' 

206.99
7' 

2.06% 0.04% 2.02% Conv
exo 

7429.2
68' 

Parábola 
simétric
a 

150.00
0' 

6 11+53.0
6' 

207.17
7' 

0.04% 2.43% 2.39% Cónc
avo 

8352.6
45' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

7 12+59.2
4' 

209.76
1' 

2.43% -0.55% 2.98% Conv
exo 

335.03
9' 

Parábola 
simétric
a 

10.000
' 

8 12+96.1
6' 

209.55
7' 

-0.55% -1.61% 1.06% Conv
exo 

4705.9
42' 

Parábola 
simétric
a 

50.000
' 

9 13+93.8
1' 

207.98
2' 

-1.61% 1.56% 3.18% Cónc
avo 

3146.1
82' 

Parábola 
simétric
a 

100.00
0' 

1
0 

19+50.3
2' 

216.69
0' 

1.56% -0.02% 1.58% Conv
exo 

12635.
718' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

1
1 

24+37.6
7' 

216.60
2' 

-0.02% 1.53% 1.55% Cónc
avo 

12885.
640' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

1
2 

25+52.8
4' 

218.36
9' 

1.53% -3.19% 4.73% Conv
exo 

211.61
7' 

Parábola 
simétric
a 

10.000
' 

1
3 

26+07.8
0' 

216.61
5' 

-3.19% -0.21% 2.98% Cónc
avo 

1677.5
16' 

Parábola 
simétric
a 

50.000
' 

1
4 

29+56.3
0' 

215.88
0' 

-0.21%       

Taula 13. Llistat del traçat en alçat de l’eix 1 
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5.3.2. Eix 2 
N
º 

P.K. DE 
VAV 
(EN 
CENTE
NARS 
DE M) 

ELEVAC
IÓN DE 
VAV 

INCLINA
CIÓN DE 
RASANT
E T.E. 

INCLINA
CIÓN DE 
RASANT
E T.S. 

A 
(CAMBI
O DE 
PENDIE
NTE) 

TIPO 
DE 
CUR
VA 
DE 
PERFI
L 

RADIO 
DE 
CURVA 

TIPO DE 
SUBENTI
DAD 

LONGI
TUD 
DE 
CURVA 
DE 
PERFIL 

1 0+00.00
' 

203.56
9' 

 -0.23%          

2 1+03.64
' 

203.33
0' 

-0.23% 0.55% 0.78% Cónc
avo 

25688.
678' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

3 2+47.49
' 

204.11
8' 

0.55% -0.43% 0.98% Conv
exo 

5101.3
25' 

Parábola 
simétric
a 

50.000
' 

4 5+22.86
' 

202.92
8' 

-0.43% 2.64% 3.07% Cónc
avo 

6519.6
92' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

5 6+82.18
' 

207.12
6' 

2.64% -0.00% 2.64% Conv
exo 

3789.4
82' 

Parábola 
simétric
a 

100.00
0' 

6 11+19.7
8' 

207.11
1' 

-0.00% 1.79% 1.79% Cónc
avo 

11151.
407' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

7 12+67.3
3' 

209.75
2' 

1.79% -0.59% 2.38% Conv
exo 

2103.1
56' 

Parábola 
simétric
a 

50.000
' 

8 13+06.6
5' 

209.52
1' 

-0.59% -1.47% 0.88% Conv
exo 

2272.9
84' 

Parábola 
simétric
a 

20.000
' 

9 14+03.7
6' 

208.09
7' 

-1.47% 1.56% 3.03% Cónc
avo 

4948.6
13' 

Parábola 
simétric
a 

150.00
0' 

1
0 

19+50.2
9' 

216.64
3' 

1.56% -0.00% 1.57% Conv
exo 

12772.
747' 

Parábola 
simétric
a 

200.00
0' 

1
1 

24+58.0
7' 

216.63
4' 

-0.00% 2.24% 2.24% Cónc
avo 

6689.7
82' 

Parábola 
simétric
a 

150.00
0' 

1
2 

25+57.3
4' 

218.85
8' 

2.24% -3.09% 5.33% Conv
exo 

187.57
2' 

Parábola 
simétric
a 

10.000
' 

1
3 

26+16.1
5' 

217.04
0' 

-3.09% -0.33% 2.76% Cónc
avo 

3624.6
60' 

Parábola 
simétric
a 

100.00
0' 

1
4 

29+61.5
8' 

215.89
2' 

-0.33%       

Taula 14. Llistat del traçat en alçat de l’eix 2 
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1. Introducció 

Aquest annex s’ha dividit en dues parts. La primera part tracta de la parada des del punt 
devista de l’obra civil i detalla les informacions necessàries per a la seva construcció. La 
segonapart enfoca la parada des del punt de vista de les instal·lacions, definint quines 
instal·lacions ésprevist situar a la parada de nova construcció. 

 

2. Obra civil 

Les parades que es construiran seran idèntiques a nivell d’obra civil a les parades ja en 
funcionament de la línia 1 del tramvia de Saragossa. Les principals característiques es 
defineixen a continuació. 

 

2.1. L’andana 

L’element essencial que defineix la parada del tramvia es la plataforma d’accés. Aquesta 
representa la mínima intervenció urbana necessària per el funcionament de la parada. Els 
condicionants bàsics de disseny d'aquesta plataforma són: 

- L’alçada respecte a les vies serà 35 cm, quedant així a ras de l’alçada de les portes d’accés del 
tramvia, facilitant l’entrada de cadires de rodes i carros de nadons o la compra. 

- Distància entre la vora de l’andana i el vehicle serà de 10 cm, com a màxim absolut. 

- Establiment de dues rampes a les capçaleres de la plataforma. Amb pendent nosuperior al 8% 
i pels volts del 4% habitualment. 

- Pavimentació anti-relliscant al llarg de tota la plataforma. 

- Diferenciació cromàtica de la vora de la plataforma per indicar l’accés al tramvia. 

- Diferenciació de les textures del paviment per senyalització d’itinerari per invidents(panot 
estriat) 

- Pendent transversal de l’andana (≈2%) per el desguàs de l’aigua. 

- La longitud mínima absoluta d’andana serà presa en 50, ja que els tramvies 
circulantactualment a la xarxa de Saragossa es composen de 5 mòduls de 32 metres 
(ampliables a 7 mòduls de 42 metres). 

 

2.2. Criteris de disseny 

Les andanes seran pavimentades amb aglomerat asfàltic. (Base bituminosa en calent 
decomposició densa.) 
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- L’andana vindrà vorejada a la banda del tramvia per peces de granit de 50 x 50 x 15,flamejat 
per evitar el relliscament. 

- La diferenciació de l'itinerari per invidents es planteja mitjançant peces de panotestriat. 

- El paviment asfàltic s’estendrà sobre solera de formigó en massa HM-20 de 10 cm 

- La protecció de l’andana depèn de la seva situació urbana. 

 

2.3. Les marquesines 

Les dimensions de les marquesines fan referència a les característiques del tramvia i l’andana. 

- La llargària és de 15.425 metres.  

- L'alçada serà de 2.70 metres. 

- L’amplada de la marquesina és de 3.714. 

La coberta serà d’acer laminat, pintat amb pintura anticorrossió i lacada en negre. Els noms de 
les parades estan encunyats amb grans lletres que es retroiluminen. 

L’armari central comptarà amb un panell de contraxapat, acabat en polièster de color negre. 
En el seu interior aniran instal·lats els sistemes elèctrics i de comunicació amb el Centre de 
Control. A més, en aquest panell s’ubicarà la màquina expenedora de bitllets, completament 
integrada en la pròpia marquesina. 

Pel que respecta a l’expenedora estarà dissenyada  seguint les aportacions de l’ONCE i la 
Fundació DFA en quan a l’accessibilitat, amb la finalitat de que sigui practicable pels usuaris 
amb mobilitat i visió reduïda. Inclourà texts en Braille i la pantalla comptarà amb un mode de 
contrast especial per a que es pugui apreciar amb claredat. El terra que rodeja la màquina 
expenedora comptarà amb textura podotàctil. 

A més de l’expenedora, l’armari central inclourà informació a l’usuari, així com plans de la línia 
i de la zona en la que està ubicada cada parada. Les caixes de llum, que funcionaran com 
columnes de l’estructura, estaran fabricades amb doble vidre laminat i tindran una alçada de 
2.70 metres.Emetran llum de color blanc per les seves quatre cares, per a il·luminar l’interior 
de la marquesina i, també, per a que siguin fàcilment recognoscibles des de la distància. 

Per la part de darrere estarà tancada amb una làmina vidriada per a protegir als usuaris de les 
inclemències meteorològiques. 

Les parades comptaran amb panells de leds, on s’indicarà el temps que falta per l’arribada del 
pròxim tramvia. Les marquesines incorporaran també megafonia per a informar sobre 
qualsevol incidència. 
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Figura 1. Detalls de la marquesina 

 

2.4. Els paravents 

Unes mampares de vidre, fixades al terra i a l’estructura de la via, exerciran com a paravents. 
En les marquesines dobles (andana simple) la seva posició es única i protegiran els bancs 
annexes als bàculs. 

Els paravents estaran formats per dos vidres laminats tipus STADIP amb làmina de butiral de 
polivinil transparent amb cantells polits i arestes bisellades. El format dels vidres vindrà 
condicionat per el càlcul posterior. 

 

2.5. Els bàculs 

Els bàculs son els elements que donen l’escala urbana a la parada del tramvia. 

Són, a la vegada, el suport de l’enllumenat de l’andana i si escau de la via pública. Sent part 
fonamental en l’estructura portant de la marquesina i el seu desguàs. 

Es construiran a base d’acer inoxidable, amb tractament superficial i del mateix color que la 
resta d’elements de la marquesina. 
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2.6. Els equips de billetatge, informació i instal·lacions 

S’opta per la concentració d’aquests serveis dins d’un moble dissenyat com un compacte. Les 
dimensions generals d’aquest compacte son de 3.30 x 0.60 x 2.70 metres. Amb aquesta solució 
evitem la dispersió d’elements al llarg de l’andana, aprofitant millor l’espai disponible en la 
mateixa andana. 

Per altra banda, la concentració dels serveis elèctrics i electrònics comporta establir un criteri 
de racionalitat i economia. La identificació visual del "cervell" de la parada es un objectiu 
important de disseny. Es tracta de que l’usuari identifiqui amb facilitat el centre de serveis i 
informació a partir del color viu del compacte i d’una il·luminació específica. També, i cara als 
vianants del carrer, el compacte suportarà el logotip identificatiu de la línia de transport. 

Els serveis i instal·lacions del mòdul compacte seran: 

- Maquina de billetatge (1500 x 500 x 1600 mm.) 
- Pantalla d’informació al viatger. (150 x 200x 1000 mm.) 
- Armari escomesa elèctrica. 
- Intèrfon públic. (160 x 60 x 260 mm.) 
- Panell d’informació. (recorregut, línies, horaris, etc.) 

En el disseny de les andanes, al ser totes centrals, el compacte de les marquesines estarà 
preparat per a instal·lar-hi dues màquines de billetatge, dues pantalles i dos intèrfons. 

En els panells d’informació a viatgers es mostraran missatges visuals a partir del lloc 
d’operador del ramal situat en el PCC, per a anunciar els horaris, arribades i sortides dels 
combois, però també en cas de pertorbacions. La funcionalitat d’aquests panells i del sistema 
d’informació seria similar als ja existents en la línia 1, permetent en cas que es desitgi per 
motius d’operació poder coordinar missatges comuns entre les dues línies. Aquests missatges 
procediran: 

- Automàticament del SIV (hora, arribada, sortida...) 
- De l’agent de regulació en PCC, a través dels comandaments de l’estació SAE SIV Radio. 

 

3. Instal·lacions 

Les noves parades a realitzar hauran de disposar, com a mínim, de les instal·lacions que 
establertes en les parades actuals.Així, els equips per a les noves parades, inclouran tot l’ 
esmentat a la següent llista: 

- 2 Màquina autovenda (DAB) 

- 1 Conjunt Megafonia 

- Intèrfons 

- Càmeres CCTV 

- 1 Armari de Telecomunicacions amb ADR per a anell SDH, i equips interfície amb SIV, DAB, 
SCADA, connectat a l’anell de fibra òptica 
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- 1 Remota de comunicacions per a alarmes SCADA 

- 1 Pantalla d’informació als viatgers tipus LCD 

- Quadre de Baixa tensió, alimentat d’escomesa FECSA-ENDESA ubicada en algun punt pròxim 
a la parada 

- Escomesa FECSA-ENDESA per a la parada (o bé nova o bé el desplaçament de l’existent) 

A continuació es defineixen aquestes actuacions amb més detall. 

 

3.1. Billetatge 

En la marquesina de cada parada s’instal·larà dues màquines dispensadores automàtiques de 
bitllets. Aquestes màquines hauran de ser compatibles 100% amb les existents a la xarxa 
actualdel tramvia de Saragossa i es podran integrar a la seva xarxa de comunicacions (anell 
SDH amb switches deF.O.) i de gestió de billetatge sense requerir costos addicionals més enllà 
dels definits alpresent projecte constructiu. 

En les màquines actuals s’han escollit colors de contrast i les expenedores compten amb una 
opció de pantalla per a persones amb visió reduïda.  

A més, totes les funcions compten amb texts en braille.  

Existeix un botó senyalitzat amb una ‘i’ que, al pressionar-lo, posa en contacte directe al usuari 
amb un operador a partir d’un intèrfon.   

La zona de la expenedora compta amb rajoles podotàctils, per la seva fàcil localització per part 
de les persones invidents 

 

3.2. Megafonia 

S’instal·laran un sistema de megafonia en parada amb les mateixes prestacions que laresta de 
parades de la xarxa del tramvia de Saragossa,que comunicarà qualsevol incidència que es 
produeixi en parada. Les actuacions inclouen l’ instal·lació d’altaveus id’amplificadors, sonda 
microfònica per a autoregulació de megafonia, i control de megafoniaper a connexió amb PCC. 
Tots ells segons característiques definides al plec de prescripcionstècniques del present 
projecte i compatible amb la instal·lació existent. El so serà ajustat segons les indicacions de 
ONCE. 

 

3.3. Interfonia 

L’usuari es podrà posar en contacte amb un operador a través d’un dels dos intèrfons que es 
trobaran en la mateixa màquina de billetatge. Per establir connexió amb l’operador s’haurà de 
prémer el boto marcat amb una ‘i’ en pantalla. 
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3.4. Armari de comunicacions 

El projecte inclou la instal·lació d’un armari de comunicacions amb una sèrie d’elements 
auxiliars per a habilitar la comunicació en anell SDH de la parada a executar amb el PCC i el 
centre de comunicacions de la xarxa. L’armari inclou: 

- Armari metàl·lic “Armari Telecom” de dimensions indicades a plànols 

- Commutador de comunicacions òptic (Add-Drop) amb senyalització d’alarmes 

- Commutador Ethernet de 12 ports 10/100 Base T 

- Multiplexor amb targes interfície (Telefonia /Interfonia, Megafonia, Interfície Ethernet/ RS 
485) 

Els equips instal·lats a la parada, a través de connexió Ethernet o bé de les interfícies 
detallades, obtindran accés a la xarxa SDH originada als nodes del PCC. 

 

3.5. Remota de comunicacions per al sistema SCADA 

El sistema SCADA es basa en la supervisió d’alarmes de parada. Es mantindrà tota 
lafuncionalitat de supervisió SCADA sobre els equips de parada afegint: 

- Supervisió estat CCTV 
- Supervisió estat Alimentació Senyalització Ferroviària 

Aquestes alarmes funcionaran en base a l’estat dels contactes d’alimentació. L’alarma CCTV 
recollirà l’estat dels magnetotèrmics destinats a l’alimentació del CCTV i donaran la senyal 
d’“Alarma” si alguna de les alimentacions no està en marxa, i la senyal “Normal” si els 
trestèrmics son en funcionament (tancats). Es cablejarà usant contactes auxiliars del 
contacted’alimentació de cada tèrmic. 

 

3.6. Pantalles informació als viatgers 

S’instal·larà una pantalla LCD per a informació als viatgers a cada banda de la marquesina. La 
seva connexió a la xarxaSDH de comunicacions es realitzarà a través d’un servidor Ethernet /RS 
485 inclòs a l’armari decomunicacions a través del cablejat corresponent. 

 

3.7. Quadre de baixa tensió 

En l’abast del projecte s’inclou el subministra i la instal·lació d’un quadre de baixa tensió, 
depotència 20 kVA, per a l’alimentació de tots els equips de la parada, inclòs el seu enllumenat 
il’enllumenat de la marquesina central. Tots els tèrmics d’alimentació disposaran de 
contactesauxiliars lliures de potencial per al recull d’alarmes SCADA abans mencionat. 
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3.8. Escomesa en Baixa Tensió 

El projecte inclou la instal·lació d’una escomesa en baixa tensió de 20 KVA per a alimentar 
totsels equips de cada parada a través del seu quadre de Baixa Tensió. 

4. Noves estacions 

Es preveu la creació de 7 parades noves per a donar cobertura a la nova línia. S’ha considerat 

que la longitud de les parades fos similar a l’escollida a la línia 1, on es possible acollir una 

unitat en composició doble.  

La ubicació de les parades intentarà donar resposta a arguments de demanda, inserció 

urbanística i d’explotació. 

 

4.1. Parada César Augusto 

Es situarà en l’origen del ramal en la primera illa de Conde Aranda a partir de la seva 

intersecció amb l’Avinguda de César Augusto. 

Actuaria d’intercanviador amb la línia 1 del Tramvia procedent de Parque Goya, i amb les línies 

de bus urbà que passessin per l’Avinguda de César Augusto. 
 

4.2. Parada Mayoral 

S’ha localitzat entre les parades César Augusto i Portillo en el centre del segment de Conde 

Aranda.  
La distància amb l’immediata i la següent és d’uns 350 m, el que justifica el seu emplaçament 

evitant així una distància excessiva. 

 

4.3. Parada Portillo 

Quedarà ubicada contigua a la Plaça del Portillo i Pº de María Agustín. 

Aquest punt seria un intercanviador entre el tramvia i les línies de bus urbà que circulessin per 

l’Avinguda de Madrid i Pº de María Agustín, procurant per tant la connectivitat de la xarxa de 

transport públic de Saragossa. 
 

4.4. Parada Navarra 

Es localitza en l’encreuament entre les avingudes de Navarra i de Madrid. 

La seva situació propera a la Plaza de la Ciudadanía, la qual és un dels nodes principals de la 

malla bàsica del viari de la ciutat, suposaria la facilitat d’intercanvi modal amb la xarxa de bus 

urbà que convergís a dita plaça. 



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 8. Parades  11 

4.5. Parada Plaza de Huesca 

Es situarà davant la Plaça de Huesca, en un dels centres de districte de les Delicias. Permet 

resoldre la circulació de vehicles al llarg de l’eix de l’avinguda de Madrid des de Plaça de la 

Ciudadania. 

Aquest emplaçament no obstruiria la xarxa viària interna del districte i mantindria la 

permeabilitat de l’avinguda de Madrid, evitant la segregació viària entre les àrees nord i sud 

del barri. 

 

4.6. Parada Rioja 

La seva ubicació s’ha deduït de la conveniència de connexió dels passatgers del tramvia amb el 

bus urbà que circulés per Vía Universitas, creant així un node d’intercanvi modal en la xarxa de 

transport públic. 

Per altra banda permetria donar solució, de forma indirecta, a la continuïtat del eix de viari 

rodat de l’avinguda de Madrid en sentit de sortida de la ciutat fins Los Enlaces. 

  

4.7. Parada Enlaces 

S’ha localitzat en l’accés de la circulació contigua a la rotonda de Los Enlaces, en l’extrem més 

occidental de l’avinguda de Madrid. 

Per la seva situació es permetria la connexió amb dues línies d’autobús que discorren per 

l’entorn, convertint-se també en un node d’intercanvi modal de la xarxa de transport públic. 

El seu emplaçament en la illeta permetria resoldre la continuïtat sense ninguna restricció dels 

segments dels ramals d’entrada i sortida des de la rotonda de Los Enlaces fins a l’Avinguda de 

Madrid, en l’entrada fins al carrer Galán Bergua i en la sortida fins Via Hispanidad. 

 
Figura 2. Detall de la parada tipus
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1. Introducció 

La implantació d’aquest nou medi de transport públic en el sí d’un entorn urbà totalment 
consolidat, implica notables repercussions en el propi entorn, en la mesura que representa una 
aposta per el transport públic. La interferència o implicació mútua entre els quatre elements 
que són: tramvia, tràfic rodat, ciclistes i vianants, fa que, entre altres aspectes, sigui necessari 
redistribuir la disposició dels espais dedicats a cadascun d’aquests elements. 

Aquesta distribució dels espais neix en particular de la reestructuració urbanística de la zona, 
en particular, de les vies per on desplaça el tramvia. La implantació del tramvia és l’oportunitat 
de reconsiderar no sols la pavimentació sinó també la implantació del mobiliari urbà, 
l’enllumenat públic, la senyalització, les plantacions, etc.... 

El projecte d’urbanització lligat al tramvia ha procurat integrar-se amb els projectes de 
condicionament adjacents i respectar les opcions preses. Els elements verticals existents s’han 
procurat mantenir o desplaçar quan són compatibles en termes d’inserció amb el nou mode de 
transport. De manera, que s’intenta evitar al màxim possible els conflictes potencials amb el 
nou mitjà de transport públic i integrar-lo com a eix vertebrador de la nova urbanització. 

En aquest sentit, la reflexió en aquesta fase de disseny ha insistit en els següents aspectes: 

 

Punt de reflexió 1: El vianant, els ciclistes i vehicles de dues rodes lleugeres. 
accessibilitat i seguretat. 

La reflexió relativa a vianants pot dependre molt del volum de trànsit, segurament en gran 
evolució a l’entorn estudiat i a les pràctiques en termes de trajectes transversals i laterals. 
Quan es pensa en l’encreuament de vianants no podem deslligar la nostra reflexió de 
l’existència o no d’un separador entre tramvies i cotxes , del seu caràcter  franquejable o no 
ide la seva amplada. 

Aquest separador és determinant a la hora de considerar la seguretat dels altres usuaris del 
vial en relació amb la velocitat comercial. 

Es pretén mantenir els itineraris per a ciclistes presents en l’actualitat, i millorar-los o crear-ne 
de nous si és possible. 

 

Punt de reflexió 2: Circulació 

La senyalització típica de limitació de velocitat sovint és insuficient per influir en el 
comportament del conductor en seccions amples ( dos i tres carrils de circulació per sentit). 
Serà la pròpia infraestructura urbana i el seu condicionament els que han de contribuir a 
incitar una reducció efectiva de les velocitats del cotxes. Algunes d’aquestes mesures seran la 
reducció d’amples de carril de circulació, passos de vianants clarament destacats per 
condicionaments particulars o un revestiment diferenciat. 

D’altra banda, sempre que sigui possible, s’ha de procurar reduir la superfície on les vies del 
tramvia intercepten els carrers, i amb una optimització de la gestió semafòrica dels 
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encreuaments reduir el temps de rebuig i eliminar al màxim les esperes injustificades pel 
vehicles privats. 

Cal tenir en compte, també, la necessitat de disposar d’espais físics per a col·locar la 
senyalització viària i altres equipaments indispensables. 

 

Punt de reflexió 3 : Valoració del pas del tramvia: Inserció 

Una de les garanties d’èxit del tramvia és la seva imatge. El tramvia no ha de ser una font 
d’alteracions dels usos actuals dels carrers, però no s’ha d’amagar. D’acord amb les funcions i 
el caràcter dels carrers i de les ciutats que travessa el tramvia ha de constituir un fil conductor  
i tenir identitat pròpia i vertebradora d’uns eixos vials en completa transformació. 

En aquest sentit és fonamental aconseguir marcar clarament punts clau del pas del tramvia. 
Com a elements importants estan d’una banda les parades i per uns altres els encreuaments. 

Les parades: La parada i el seu entorn han de ser llocs de seguretat i de vida urbana on el 
vianant sigui afavorit. S’ha procurat que la parada s’integri al lloc on es troba per a què no 
desaparegui des del punt visual. Les parades són un element fonamental de la urbanització, i a 
més han de ser acollidores. 

Els encreuaments: l’encreuament viari compartit amb el tramvia ha de tenir caràcter propi iu 
na identitat que es percebi de manera homogènia al llarg de la línia. Cal procurar marcar bé 
aquestes zones, no només amb revestiments diferents que de nit no es perceben bé, sinó 
també amb elements verticals com il·luminació pública diferenciada, pals de lluminària i/o 
catenària més elevats, etc. 

 

2. Criteris d’implantació geomètrica 

Com a obra de nova implantació al sí d’uns sectors en procés de consolidació, les línies de 
tramvia han d’ estar molt integrades i ser respectuoses amb l’entorn i amb la idea d’integració 
urbana dels nous horts i parc adjacents. Es considera que la subtilitat de la urbanització 
consisteix en que no cridi l’atenció però que proporcioni, de totes formes, una millora de 
l’entorn conjuntament amb la resta de l’actuació. El tramvia s’ha de convertir, llavors, en un 
element tant comú al carrer com són els vehicles de transport públic o privat que el fan servir 
actualment. 

Així es determinen els criteris d’urbanització a partir de la definició dels espais del carrer: 

- Espai rodat 
- Espai de vianants 
- Vies de tramvia 
- Andanes de les parades 

Encara que el tramvia vagi per unes vies segregades del tràfic rodat dels passeigs de vianants, 
hi ha interferència entre ells, de tal forma que apareixen dos altres tipus d’espais: 
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- El pas del tramvia per les calçades rodades (als encreuaments). 
- Els passos de vianants sobre la via del tramvia. 

Així doncs, la urbanització a càrrec del projecte de tramvia es defineix de la manera següent: 

- El conjunt de la plataforma i les parades. 
- La reposició de les calçades rodades afectades. 
- La reposició de les voreres afectades (en alguns casos parcial si el paviment ho permet). 
- La reposició dels elements de mobiliari urbà i instal·lacions de senyalització afectats. 

Aquests elements únicament seran reemplaçats si el seu estat no permet una reimplantació 
adequada o si el seu aspecte actual és degradat sense renovaciópossible. 

- La reposició d’arbres afectats que no és puguin replantar o mantenir in situ amb seguretat. 
- La reposició dels passos de vianants afectats. 

 

2.1. Criteris d’urbanització 

2.1.1. Paviments 

Per coherència amb la resta de la línia i amb la finalitat de fer llegible la infraestructura per a 
l’usuari s’ha mantingut el mateix tipus de paviments que a la resta del projecte del tramvia de 
Saragossa. En concret predomina l’asfalt, tant en zones de plataforma com en les andanes de 
parades. 

Amb més detall, els principals revestiments utilitzats en el projecte són els següents: 

- Paviment asfàltic. 
- Paviments "durs", dels diferents tipus de lloses o llambordes de formigó o pedra (natural o 
artificial). 

Per a memòria els paviments normalment usats en la resta de la traça del Tramvia de 
Saragossa són els següents: 

Paviments de Pedra Natural: 

- Llambordes de pedres llaurada de granit. El seu ús preferent es troba en carrers del Casc 
Antic  o amb escassetat d’intensitat de trànsit. Les dimensions s’ajustaran als següents límits: 

 Longitud: De quinze (15) a divuit (18) centímetres. 
 Amplada: De vuit (8) a deu (10) centímetres. 
 Gruix: De nou (9) a deu (10) centímetres 

Paviments de Peces de Formigó: 

- Llambordes de formigó “semisec”, a col·locar preferentment en caminador, illetes, mitjanes i 
platabandes de colors vermell o negre, de dimensions 22.50 x 11.25 x 6 cm,24 x 12 x 6 cm ó 20 
x 10 x 6 cm.  

- Llambordes prefabricades “petri” de textura buixardada en espais de trànsit restringit, de 
dimensions: 21 x 14 x 8 cm o 24 x 12 x 8 cm. 
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Paviments de Rajoles: 

- Rajoles de terratzo amb àrid silici, granític o terratzo “petri”, de dimensions 20 x 20 x 3, 30 x 
30 x 3 ó 40 x 40 x 3.5. 

- Rajoles hidràuliques de quatre pastilles en color gris o amb quaranta-cinc (45) rectangles en 
relleu de 35 x 13 x 3 mm en blanc i negre formant dibuixos. 

Paviments de Formigó in situ 

Les voreres amb paviment de formigó “in situ” s’executaran sobre una capa de sub-base 
granular de 15 cm de gruix. El paviment estarà constituït per una capa de formigó HM-15 de 
15cm de gruix. La mida màxima d’àrid serà de 12 mm i es crearan juntes a distàncies no 
superior a 5 metres, fent-les coincidir amb les juntes dels vorals. 

 

2.1.2. Andanes 

Per tal de mantenir una imatge unitària, es proposa que les andanes tinguin el mateix 
tractament: 

- Peça de coronament de pedra granítica. 

- Revestiment asfàltic. 

- Marquesina de perfileria d’acer i plafons de polièster i vidre de seguretat. 

 

2.1.3. Encreuaments per vianants 

Les zones d’encreuaments per vianants de la plataforma tramviària no estan marcades amb la 
senyalització reglamentària dels encreuaments de carrers. Per això el revestiment dels 
encreuaments per vianants de la plataforma adquireix una gran importància en termes de 
definició dels espais i per tant de la seguretat. 

La urbanització ha de canalitzar al màxim als vianants cap a aquests passos per als vianants i es 
farà mitjançant barreres. 

 

2.1.4. Enllumenat 

Respecte l’enllumenat, s’estableixen dos àmbits d’actuació: 

- Enllumenat en Parada 

- Enllumenat de la Plataforma 

Les lluminàries es col·locaran cada 12 metres, coincidint amb els pals de la catenària (en el 
tram amb catenària) i a una alçada de 5,45 metres. 
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Per a l’alimentació dels punts de llum s’empraran cables multipolars amb conductors de coure 
i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

Al ser les potències instal·lades iguals o inferiors a les retirades, i al ser les noves longituds de 
cable molt semblants, es consideren vàlides les seccions actuals dels conductors per a la nova 
instal·lació (cablejat tetrapolar 4x10). Aquests cables aniran entubats, en tubs de PVC de 110 
mm de diàmetre exterior, i soterrats a una profunditat mínima de 0,5 m. del nivell del sòl 
mesurats des de la cota inferior del tub. La canalització, a més d’entubada, anirà formigonada i 
s’instal·larà un segon tub de reserva. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del 
tub. 

Els entroncaments i derivacions es realitzen en caixes de borns, situades dins dels suports de 
les lluminàries o en les arquetes. En l'interior dels suports els conductors també seran de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els punts de llum es connectaran a terra a través de la connexió de terra corresponent a cada 
pal de catenària. 

 

2.1.5. Ferms 

2.1.5.1. Ferms estructurals 

Les zones que requeriran l'existència d'un ferm que suporti nivells de tràfic considerables 
hauran de ser construïdes per a permetre l'ús compartit de la plataforma tant pel tramvia com 
per la resta de circulació urbana. 

Els principals paràmetres de disseny de les seccions de ferms pel trànsit rodat són: 

- Es pren una esplanada I3, ja que són zones on existeix ja un ferm consolidat, el que suposa 
una esplanada d'alta capacitat. 

- Es pren un tràfic dintre del grup T31, que inclou una IMD de pesats entre 100 i 199 vehicles 
pesats/dia 

Amb aquests paràmetres, la Norma 6.1-I.C “Ferms” ofereix tres possibilitats a triar: 

- Secció 3131: un paviment flexible compost per 25 cm de tot-U artificial sobre els quals es 
situen 16 cm de barreja bituminosa. 

- Secció 3132: un paviment semirígid amb subbase estabilitzada compost per 12 cm de 
barreja bituminosa sobre 22 cm de “sòl-ciment”. 

- Secció 3134: un paviment rígid compost per 21 cm de formigó vibrat sobre 25 cm de tot-U 
artificial. 

Entre aquestes opcions es tria l'opció flexible ja que és l'existent en la zona i evita 
discontinuïtats tant superficials com de comportament que eviten l'aparició de fissures i 
assentaments diferencials. 
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Una vegada presa aquesta secció, les capes que la formen es disposen de la següent manera: 

 

5cm MBC AC11 SURF 50/70 D 

5 cm MBC AC16 BIN 50/70 S 

6 cm MBC AC22 BASE 50/70 G  

25 cm sub-base tot-ú artificial 

 

 

2.1.5.2. Ferms per a vianants 

Es consideren ferms per als vianants aquells que vagin a ser usats exclusivament per vianants o 
vehicles lleugers o aquells que poguessin ser envaïts de forma excepcional per un vehicle 
pesat. Aquests ferms presenten gruixos reduïts en les seves seccions tipus i les seves 
diferències principals consisteixen en l'acabat superficial que pugui donar-se segons les zones 
que es trobin. 

Es recomana l’ús dels següents ferms en les seccions descrites a continuació: 

- Ferm d'aglomerat asfàltic sobre via. Es situa en zona de parada de tramvia i la seva principal 
funció és dissuadir al vianant de la invasió d'àrees de passada del tramvia. Estarà compost, 
partint de la seva base, per les següents capes: 

• 10 cm de formigó de neteja HM-15. 
• 30 cm de formigó en massa HM-25. 
• 4 cm de MBC tipus S-20. 
• 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10. 

- Ferm d'aglomerat asfàltic sobre andana. Situat sobre les andanes, està compost per les 
següents capes: 

• 25 de tou-u artificial. 
• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 5 cm de MBC tipus V-a. 
 
-  Ferm de vorera amb llambordes 

• 4 cm de capa de sorra seleccionada. 
• 8 cm de formigó HM-20/P/20/I 
• 20 cm de sub-base de selec tot-ú e=20cm, compactades al 90% del PM. 

- Ferm de vorera de formigó. Compost per: 

• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 5 cm de paviment de formigó d’àrid vist de color blanc/fosc, amb àrid de palet de riu blanc 
de diàmetre 30 mm de 0,05 de gruix. 
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- Ferm de vorera de panot hidràulic. Compost per: 

• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 2 cm de morter c.p. calent M-10. 
• 4 cm de paviment de llosetes de panot hidràulic de 20x20x4 cm. 

- Ferm de zona verda. Compost per: 

• 30 cm de terra vegetal. 
• 1cm de receb. 

- Ferm de llamborda sobre estructura. Compost per: 

• 6 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent. 
• 4 cm de sorra  
• 8 cm de llambordins de 20x10x8 cm. 

- Ferm de zona verda sobre estructura. Compost per: 

• De 1 a 3 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent. 
• De 14 a 165 cm de sorra. 
• 1cm de receb. 
 
 
Tindrà importància considerar la continuïtat i homogeneïtat de l’espai de vianants amb el ja 
procedent amb el tram predecessor. És així, doncs, que al carrer del Conde Aranda seria una 
bona decisió el fet de continuar amb el ferm disposat al carrer El Coso, el qual es composat per 
llambordes. 

A partir de l’Avinguda de Navarra i fins Los Enlaces, també ens enfrontarem a una 
reurbanització de la vorera, i es decidirà també per les llambordes.



 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 10: 

SUPERESTRUCTURA DE LA VIA 
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1. Introducció 

L’objectiu del present annex és definir els principis generals de la superestructura del tramvia  

que siguin compatibles amb les necessitats i criteris bàsics planejats a l’annex de Traçat.  

 

1.1. Components d’una via ferroviària.  

Distingim, dins la via, la infraestructura de via i la superestructura de via.  

La infraestructura de via són el conjunt d’obres de terra (terraplens, trinxeres, túnels...) i de 
fàbrica (ponts, viaductes, drenatges, passos a nivell...), necessàries per construir la plataforma 
sobre la qual es recolza la superestructura de via.  

La superestructura de via és el conjunt composat per les capes de la subbase i base, els carrils, 
les subjeccions, el aparells de via i el revestiment de la via i els elements de drenatge.  

D’altra banda, les instal·lacions ferroviàries són els dispositius, aparells i sistemes que 
permeten l’explotació ferroviària, i les edificacions que els alberguen. Les instal·lacions 
ferroviàries són l’electrificació, la senyalització, la seguretat i les comunicacions. Aquestes 
estan desenvolupades a l’annex – Instal·lacions.  

Dins d’aquest apartat es tractaran tan sols els elements de la superestructura de via.  

 

1.2. Objectius de la superestructura de via  

La superestructura de via assegura la continuïtat mecànica de rodament del material mòbil en 
condicions de:  

- Seguretat màxima: inserció, visibilitat, no descarrilament... 
- Confort satisfactori pels viatgers i pels veïns: vibracions, impacte acústic, acceleració ...  
- Durada de vida òptima: dimensionament de la plataforma, resistència mecànica...  

La via permet igualment el retorn de l’alimentació elèctrica dels motrius, i també presenta un 
bon aïllament respecte el terra.  

 

1.3. Sistema emprat 

El sistema emprat al tramvia de Saragossa és el CDM-QTrack (Quiet Track), un sistema de via 
en placa de carril encastat, amb recolzament elàstic continu i sense subjeccions mecàniques. El 
concepte es basa en un disseny d’encapsulament de carril mitjançant un perfil prefabricat de 
cautxú revaloritzat. Aquests elements envolten el carril completament i asseguren d’aquesta 
manera una posició estable del carril en totes direccions: és al mateix temps sistema de 
subjecció i sistema d’atenuació de soroll i vibracions. El sistema pot instal·lar-se mitjançant 
pòrtics d’anivellament, mitjançant bigues prefabricades i mitjançant lloses prefabricades, però 
el sistema que millor s’adapta al nostre cas és el de pòrtics d’anivellament. 

Les fases del procés constructiu en aquest cas són les següents: 
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 Encapsulament de carrils (en la zona d’apilament dels carrils o en la pròpia obra) 
 Preparació de la solera: Formigó de neteja 
 Col·locació dels carrils en la traça 
 Alineació de la via mitjançant els pòrtics d’alineació (pòrtics CDM-JIG) 
 Formigonat de la via 
 Retirada dels pòrtics d’alineació CDM-JIG 
 Aplicació del revestiment   

 
Figura 1. Detall del sistema de via tipus EDM QTrack 

 

2. Elements de la superestructura de la via  

Els elements bàsics que composen la plataforma tramviària, per una tipologia de via en placa, 
són els següents:  

 Subbase 
 Base  
 Carril 
 Revestiment  
 Elements de drenatge i comunicacions  

 
 

2.1. Subbase i base  

La funció de la subbase és la de constituir un bon suport per a la base de formigó, a més de 
reduir al mínim les compressions transmeses a l’esplanada.  

Les funcions de la base de formigó són servir de base de recolzament dels carrils, reduir els 
esforços verticals i assegurar la dispersió de les vibracions.  

Per al dimensionament geomètric de la base de formigó s’hauran de tenir en compte els 
elements següents:  

- La tipologia de la via: la presència o no de travesses condiciona la forma geomètrica, l’ample, 
gruix de la placa i el tipus de formigó. 
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- Càrregues transmeses pels carrils: Per a que el desplaçament relatiu entre els carrils de una 
mateixa via sigui mínim, la base es disposa de manera que engloba els dos carrils. Les 
càrregues que rebrà dels carrils condicionen el gruix i l’ample de la base, comportant-se 
estructuralment com una llosa contínua de formigó. Aquestes càrregues transmeses 
dependran sobretot de la tipologia de material mòbil.  

- Resistència mecànica de la subbase: les tensions que es transmetran a la subbase depenen de 
l’amplada de la base de formigó.  

- Ample de via: l’amplada de la base, que serà una llosa única suportant els dos carrils, 
dependrà de l’ample de via.  

- Rigidesa de la plataforma: A major rigidesa, major impacte acústic. LA rigidesa dependrà 
sobretot del tipus de formigó utilitzat.  

- Vida útil: l’objectiu és minimitzar al màxim les despeses en manteniment. Una manera de fer-
ho és utilitzant formigons de resistència major a la necessària. No obstant això pot anar en 
contra en l’objectiu de disminuir l’impacte acústic ja que augmenta la rigidesa.  

 

2.1.1. Estructura del ferm 

Els càlculs de la superestructura de via es realitzen utilitzant com a vehicle de referència o eix 
equivalent el de la norma espanyola, amb 130 N/mm2, per tal de preveure un cert pas de 
vehicles pesants. Aquesta hipòtesi es més crítica que el pes del tramvia. El tramvia amb més 
càrrega possible, considerant la majoració d’impacte per la velocitat a la que pot circular, és un 
tramvia que a cada una de les seves rodes transmet menys càrrega que l’eix equivalent de la 
norma de ferms espanyola. 

Pel que fa a la via en les línies a explotar, s’ha adoptat, d'igual manera que en el projecte de la 
línia 1, un sistema de llosa amb juntes especials JRI, que permeten reduir el cantell de la llosa, 
respecte al sistema tradicional de llosa amb juntes intercalades. Els principals avantatges 
tècnics del sistema emprat són: 

- L’objecte és la definició d'un nou sistema d'execució de ferms, basat en el formigó com a 
material estructural i en l'aglomerat com a material de rodadura per a carreteres o a la via per 
a ferrocarril, recolzat directament sobre l'esplanada anivellada i compactada.  

- Definició. La innovació consisteix a provocar de forma automàtica un suport entre lloses, que  
proporciona un engranatge solidari (en un pla perpendicular a l'actuació principal de les 
càrregues) entre les mateixes, aconseguint la transmissió dels esforços tallants i dels moments 
flectors a través de les superfícies de contacte. 

Per a això, al lloc on es desitja limitar la longitud de les lloses, es col·loca un junta JRI que 
indueix la fissuració per retracció i/o per càrregues de forma única. La funció de la junta, que 
queda embeguda en el formigó, acaba quan la fissuració de les vores es realitza. La col·locació 
en la part superior d'una junta de goma determina la impermeabilitat de la junta. 
 
Avantatges tècnics 

- El suport al llarg de les vores de les lloses, disminueix les tensions en les mateixes en tots els 
punts, en relació amb els casos de vores lliures. 
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- El suport de les lloses proporciona una major garantia d'estabilitat del terreny i una major 
durabilitat del paviment de formigó. 

- Les tensions de tracció importants es produeixen únicament en les fibres inferiors de les 
lloses, no com en el cas tradicional en el que les traccions importants es produeixen a la part 
superior o inferior segons on actuï la càrrega. Això implica la no aparició en el futur de fissures 
superficials que disminueixen la vida de les lloses i una major impermeabilització. 

- Es transmet el moment d'una llosa a la contigua quan les traccions es produeixen en la cara 
superior. Aquesta propietat origina un paviment de rasant contínua quant a cota i quant a gir. 
És a dir, s'ha aconseguit un paviment continu però sense tenir que armar-lo i amb l'avantatge 
de la discontinuïtat a efectes tèrmics. 

- La càrrega crítica de les lloses passa de la vora al centre quan les càrregues estan lluny de la 
vora. Això és beneficiós perquè es deteriora més el terreny davall les vores a causa de les 
càrregues i les pluges que davall el centre. Això permet suposar un augment de la durabilitat 
de la llosa, ja que almenys s'eliminen les vores lliures transversals. 

- La reparació de la llosa es limita a reparar la zona afectada, ja que si una llosa es trenca no 
perd el seu pla superficial, essent la seva reparació immediata. 

- Les tensions a les lloses amb juntes JRI varien menys que en les tradicionals en funció de la 
qualitat del sòl. Les lloses amb el mateix cantell adquireixen menys tensions en un sòl dolent 
(CBR=4) amb la junta JRI que en un sòl molt bo (CBR=100) sense les juntes. 

- Es pot executar una capa de rodadura d'aglomerat en temps fred per damunt del formigó, 
sense que surtin fissures a la zona de juntes (ni en altres zones). 

- Les tensions que s'aconsegueixen en el dentat de les vores són molt petites, per el que la 
durabilitat dels mateixos i la seva eficàcia és indefinida. 

- La capacitat de suport del sòl pot ser molt baixa en ser el paviment continu i no poder tenir 
escalonaments. Únicament s'ha de tenir en compte per al dimensionament del gruix de la 
llosa. Es pot protegir a l'esplanada amb la col·locació d'un junta de goma que impermeabilitza 
el ferm de formigó. 

- El reforç amb aglomerat és possible i més eficaç que en el cas de ferms flexibles, ja que la 
fibra neutra queda més baixa i els efectes tèrmics disminueixen. 
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Figura 2. Alçat d’una junta JRI 

 

Figura 3. Diferencia entre una junta JRI i una junta tradicional 

Per altra banda, cal tenir en compte que el carril és l’element emprat com a retorn del corrent 
de la catenària. Per aquest motiu, cal evitar les derivacions i els corrents erràtics que puguin 
provocar la corrosió dels elements propers a la via. I és altament recomanable oferir un bon 
aïllament elèctric al sistema derivat del perill de les esmentades corrents erràtiques. 

Per garantir la distància entre carrils tant en el requeriments geomètrics per a la seva 
construcció com al llarg de la seva vida útil, es proposa l’ús de riostres i fixacions elàstiques. 
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Aquests dos elements també han de garantir l’aïllament elèctric amb els revestiments de la 
vida, per això les riostres s’envolten amb un perfil aïllant i les fixacions són de material sintètic. 
Així doncs, els elements elàstics i aïllants que composen el sistema són: 

- El carril del patí s’hi fixa un revestiment elastomètric que queda ajustat i que garanteix la 
resistència a l’abrasió i la durada, amorteix les vibracions, redueix el soroll produït pel material 
mòbil i proporciona l’elasticitat adequada a les sol·licitacions. 

- Les riostres transversals i les fixacions també van revestides amb material aïllant. 

- Els materials que conformen els elements elàstics garanteixen l’aïllament elèctric del conjunt 
carril-riostra respecte el revestiment i placa de formigó, per evitar la transmissió de corrents 
erràtics. 

Des d’un punt de vista constructiu, l’anivellació de la via s’assoleix amb una capa de morter del 
gruix adient que se situa sota l’elastòmer continu del patí del carril. La capa de morter s’aplica 
a tota la longitud del carril sense espais buits. Alternativament, i suspenent el carril amb la 
peça d’elastòmer subjecte sota el patí, es pot executar la llosa de forma que no sigui necessari 
el morter d’anivellació, sempre que l’execució de la llosa assoleixi al cota del patí.  

L’amplada de la via es manté amb les riostres metàl·liques que van unides a l’ànima del carril 
per mitjà de cargols cada 3 metres en recta i fins a cada 75 cm en corba quan aquesta és de 
radi reduït (25 metres). També es disposen fixacions elàstiques del carril a la llosa de formigó 
situades només a la part exterior, intercalades amb les riostres per evitar el desplaçament dels 
carrils a conseqüència de la temperatura en el carril i pels esforços longitudinals i transversals. 
Aquests ancoratges subjecten el patí vertical i horitzontalment mitjançant uns borns de 
matèria sintètica que eviten la transmissió d’electricitat del carril a la resta d’elements. 
 
L’espai lliure que queda entre el carril i el revestiment, en el cas de paviments, es segella amb 
un producte bituminós que s’adhereix tant al carril com al paviment, garantint la seva 
continuïtat qualsevol sigui la seva naturalesa. En el cas del revestiment amb gespa artificial, es 
col·locarà sobre la llosa una capa de drenatge, el geotèxtil i la gespa artificial, mentre que el 
contacte amb el carril s’evita amb la peça d’elastòmer de càmera que arriba fins a cota del 
carril o lleugerament per sota. 
 
Conclusions 
 
La secció prevista pel projecte és la següent: 
 

 20 cm de formigó HM-25 por sota del patí del carril amb 2,5 metres d’amplada (per 
cada via), amb una malla de 20x20 en la zona de la junta i barres longitudinals de 8mm 
de diàmetre a la vora pe a les zones de llamborda i aglomerat. 
 

 Juntes especials JRI cada 3 m, amb goma de impermeabilització de la junta  
 

 15 cm de formigó HM-15 de neteja 
 

 10 cm de tot-ú artificial, compactat segons PG-3 
 

 Explanada mínima amb CBR 5 (E1) 
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2.2. Carril  

El carril ha de:  

 Suportar i guiar els tramvies 
 Assegurar el retorn de la corrent de tracció cap a la subestació  

El carril pot ser de tipus Vignole, o de tipus Phoenix. El primer s’utilitza sobretot per sistemes 
ferroviaris. El carril de tipus Phoenix és el tipus de carril més utilitzat en els sistemes tramviaris. 
La imatge següent mostra un perfil transversal dels dos tipus de carrils anomenant cadascuna 
de les parts que el composen.   

 
Figura 4. Carrils de tipus Vignole i Phoenix 

El carril tipus Phoenix (també conegut com carril de gola) permet pavimentar a ambdós costats 
dels carrils i fins el seu nivell superior, per a fer possible així la circulació dels automòbils, sense 
que es perdi un espai del costat intern destinat a la pestanya de les rodes del material rodant.  

El tipus de carril retingut per a la fase 1 del projecte és un rail de tipus Phoenix  (Ri55N), 
enterament soldat tant en secció recta com en corba. Per tant, per a la segona fase del 
projecte el carril que s’utilitzarà serà exactament el mateix per tal d’assegurar la continuïtat 
del sistema de transport.  

Les característiques del carril que s’utilitzarà són:  

 Altura: 150 mm  
 Amplada del patí: 150 mm  
 Amplada del xampinyó: 56 mm  
 Espessor de l’ànima: 12 mm  
 Amplada de la gola: 36 mm  
 Altura de la gola: 47 mm  
 Pes per metre lineal: 55,48 kg  

El subministrament del carril en obra es farà mitjançant barres de 18 m de longitud, i la unió es 
farà mitjançant brides o eclisses.  

En certes situacions, s’hauran de tenir en compte mesures complementàries especials per al 
correcte funcionament del carril: 
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Protecció contra el retxinament: En les corbes de radi inferior a 80m el carril serà objecte d'un 
tractament particular per a reduir d'una banda el fenomen de retxinament i per a prevenir el 
seu desgast. En les corbes de radi curt la diferència de recorregut en cada carril de les dos 
rodes d'un mateix eix rígid provoca un llisament irregular de la superfície de contacte Carril - 
Roda. Si la deformació de l'eix sobrepassa cert llindar es produeix un fenomen de “destinació” 
per sacades que engendra l'estimulació de la vibració natural de la roda que genera sorolls al 
límit de les freqüències agudes suportables que es coneixen com “retxinament”. Els mitjans 
utilitzats per a tractar d'eliminar el retxinament en corbeses fa un tractament del carril que 
consisteix a disposar amb soldadura sota fluix de gas un cordó d'acer especial, d'una duresa 
almenys igual a la del carril i amb poca tendència a l’oxidació consecutiva al fregament. El 
cordó es disposa a la taula de rodament del carril del fil de radi curt (el fil de gran radi aquesta 
destinat a rebre un reforç antidesgast.)  

Protecció contra el desgast del carril: En totes les corbes de radi inferior a 80m s'apliqués una 
protecció especial del carril mitjançant reforç de la duresa del metall. Es llevarà en el cap de 
carril d'un cordó antidesgast disposant un metall inoxidable i refractari a base de crom, níquel i 
magnesi que garanteixi una duresa Brinell almenys igual a 450HB. 

Toleràncies de col·locació de via: Les característiques del material mòbil que se subministra 
dins del marc del projecte, i la necessitat de garantir un bon nivell de comoditat als passatgers, 
exigeixen que l'execució de la via es realitzi respectant les toleràncies de col·locació següents: 

 

PARÀMETRE FORMIGÓ 

 

TRAÇAT 

DESVIACIÓ DEL TRAÇAT TEÒRIC EN UN PUNT 
QUALSEVOL 

VIA EN ALINEACIÓ: VARIACIÓ (BASE 10 M) EN 
RELACIÓ AMB EL TRAÇAT TEÒRIC 

 

±4 mm 

0,5 mm/m 

ANIVELLACIÓ LONGITUDINAL 

DESVIACIÓ DEL PERFIL TEÒRIC EN UN PUNT 
QUALSEVOL 

 VARIACIÓ (BASE 10 M) EN RELACIÓ AMB EL 
PERFIL TEÒRIC 

 

±2 mm 

0,5 mm/m 

 

PERALTS (ANIVELLACIÓ TRANSVERSAL) 

DIFERÈNCIA AMB EL PERALT TEÒRIC EN UN 
PUNT QUALSEVOL  

VARIACIÓ O DESNIVELLACIÓ RELATIVA (BASE 
10 M), DEDUINT LA VARIACIÓ TEÒRICA EN EL 
CAS DE CORBES D’ENLLAÇ 

 

±2 mm 

 

0,4 mm/m 
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AMPLE 

DIFERÈNCIA AMB L’AMPLE TEÒRIC EN 
QUALSEVOL PUNT  

VARIACIÓ  

 

 

(-0,+2) mm 

1 mm/m 

Figura 5. Toleràncies de col·locació de la via 

 

2.2.1. Corrents paràsits  

Els tramvies estan alimentats des de la línia aèria de contacte amb corrent continu de 750 V. El 
corrent transita des de la LAC a través del pantògraf fins al tramvia, després passa per les rodes 
i finalment és transmès als rails.  

El rail, com conductor elèctric que és, assegura el retorn del corrent cap a les subestacions. 
Una part dels corrents passen al terra. Aquestes fuites de corrent s’anomenen corrents 
paràsits.  

El risc d’aquests corrents paràsits prové del fet que aquests corrents es dirigeixen de manera 
preferencial cap a les zones de menys resistència òhmica, per arribar a les subestacions, i en 
particular a les canalitzacions metàl·liques. Així doncs, s’observen efectes d’electròlisi a les 
soles dels rails provocant efectes de corrosió i una eventual postració durant el passatge del 
tramvia:  

Els mitjans de lluita contra les corrents paràsites són:  

- L’aïllament elèctric del carril o fins i tot de la plataforma. Sola de poliuretà o cautxú, 
extremitats de nylon, juntes de la superfície de poliuretà...  

- l’aïllament elèctric de les canalitzacions.  

 

2.2.2. Fenòmens acústics i vibratoris  

El mode tramvia genera sorolls aeris i vibracions degut a:  

- El rodament, emès a causa del contacte carril-roda;  

- les emissions dels equipaments auxiliars del material mòbil, com pot ser per exemple 
l’advertència sonora...;  

- les emissions dels bogies;  

-les reverberació de la plataforma o de les construccions al voltant.  

Els sorolls aeris són principalment causats per la geometria del traçat en planta (radis de gir 
crítics), pel perfil longitudinal (per exemple fortes pendents), per un mal manteniment de la 
via, per la presència d’aparells de via, pel tipus de revestiment...  
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Les sorolls originats per les vibracions són deguts sobretot al contacte de les rodes amb el 
carril. El perill associat a les vibracions és la propagació de les ones cap a les construccions 
d’enginyeria civil dels edificis situats a proximitat. La solució per fer front a les molèsties i 
perjudicis vibratoris és la col·locació de vies anti-vibràtils.  

 

2.3. Equipaments corrents  

2.3.1. Travesses, riostres i subjeccions dels carrils.  

La funció de les travesses o de les riostres (l’elecció d’un o d’altra dependrà del tipus de via 
instal·lada) és mantenir la separació dels dos carrils. La separació dels carrils és l’estàndard, 
1435 mm.  

La funció de les subjeccions és fixar el carril a la base de formigó.  

L’elecció de travesses, riostres i subjeccions dels carrils serà efectuada conforme a la 
reglamentació vigent. Els elements seran compatibles amb el tipus de carril previst.  

 

2.3.2. Tractaments de carril  

Per tal de reduir els efectes sonors deguts al contacte entre el carril i la roda del tramvia, i de 
limitar el desgast dels carrils, es podran instal·lar els següents dispositius:  

- Rodes elàstiques pel material mòbil;  

- recàrregues del xampinyó del carril a fàbrica pels radis de curvatura límit;  

- greixadors de carrils implantats a les corbes de radi de curvatura feble.  

 

2.3.3. Materials anti-vibràtils  

Segons el tipus de via que sigui implantada es podrà preveure la instal·lació de materials anti-
vibràtils.  

 

2.4. Aparells de via  

Els aparells de via seran constituïts de carrils amb el mateix perfil que la via corrent. 

Es proposen els següents aparells de via, per a donar resposta a les necessitats d’operació del 
ramal. 

 

2.4.1. Aparell de mitja volta en la parada de Los Enlaces  

Anterior a la parada de final de ramal, es preveuen dos aparells de via motoritzats i protegits 

per enclavaments per a garantir els moviments de mitja volta en les dos posicions de parada 

amb andana central. 
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Figura 6. Aparells de víes en la parada Los Enlaces 

 

2.4.2. Aparell de mitja volta en César Augusto 

Entre les parades Cesar Augusto i Mayoral es preveu un aparell de via no motoritzat per a 

realitzar els moviments de mitja volta en César Augusto, permetent la possibilitat d’operar el 

ramal sense necessitat d’entrar en el Coso. En aquest cas, solament s’utilitzaria una de les 

andanes com a emplaçament per a la mitja volta. 

 

Figura 7. Aparell de via en la parada César Augusto 

 

2.4.3. Aparell de mitja volta entre Navarra i Plaza Huesca 

Entre les parades Navarra i Plaça Huesca es preveu un aparell de via no motoritzat per a 

realitzar els moviments de mitja volta en aquest tram, permetent així la possibilitat d’operar la 

meitat del ramal en cas d’incidència que afecti al trànsit en alguns trams. 

 
Figura 8. Aparell de via entre les parades  Navarra i Plaza Huesca 
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2.4.4. Aparell de mitja volta entre Navarra i Portillo 

Entre les parades de Navarra i Portillo es preveu un altre aparell de via no motoritzat per a 

realitzar moviments de mitja volta en aquest tram, permetent així la possibilitat d’operar la 

meitat del ramal en cas d’incidència que afecti al trànsit en alguns trams. 

 

Figura 9. Aparell de via entre les parades Ciudadanía i Portillo 

 

2.4.5  Aparells de connexió amb la línia 1  

Per a la connexió amb la línea 1, es requereixen aparells de via motoritzats per a conectar el 

ramal amb el Coso, segons el següent esquema  

 

 

Figura 10. Aparell de connexió amb la L1 

 

3. Revestiment  

En funció dels usos de la via, serà més adequat seleccionar un tipus de revestiment per a la 
superfície d’aquesta. Actualment, a la línia 1 de Saragossa s’han detectat 4 tipus de 
revestiments diferents, els podem classificar segons l’ús de la seva funció: 

- Per a l’ús compartit amb vianants, com són els passos per vianants o els carrers tallats al 
trànsit, com n’és un exemple el carrer Coso en la línia 1. Per aquests trams s’ha procedit a 



   
 
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 10. Superestructura de la via  17 

realitzar un revestiment de llambordes de formigó per a fer més confortable el seu ús pels 
vianants. 

- Per a l’ús compartit amb automòbils, com són els encreuaments entre tramvia i altres modes 
de transport motoritzat. En aquests casos s’ha procedit a adequar la superfície donant 
continuïtat als automòbils, fent ús d’un aglomerat asfàltic. 

- Per a l’ús únic del tramvia, com són els trams on ni vianants ni vehicles motoritzats tenen 
motiu per accedir-hi. En aquest casos la L1 presenta dos solucions diferents, una amb una 
composició d’aglomerat asfàltic diferent a l’anterior i una amb gespa. Pel present projecte s’ha 
decidit procedir, en aquests casos, amb el revestiment de gespa.  

Amb els tres revestiments triats es procedeix a destriar les capes, de cada tram diferenciat 
segons l’ús, del paviment: 

· Paviment de llambordes de formigó, per a espais transitables per vianants i passos per 
vianants. Serà la solució aplicada en la totalitat del carrer del Conde Aranda i a l’avinguda de 
Madrid en el tram que inicia un cop s’ha creuat la rotonda amb la N-232 i finalitza en Los 
Enlaces, exceptuant sempre els encreuaments amb automòbils, i en els passos per vianants on 
no s’hi contemplava inicialment aquesta solució.  La secció serà composta per: 

- 10 cm de tot-u artificial 
- 20 cm de formigó en massa HM-25 
- 15 cm de formigó en massa HM-20 
- De 1 a 2 cm de sorra o morter 
- 8 cm de pedra artificial o llambordes. 

· Paviment d’aglomerat asfàltic: constituït per dues capes bituminoses (una de base i una altra 
de rodament) de gruix adequat esteses sobre la capa de formigó compactat. Serà la solució 
adoptada en els encreuaments amb automòbils. Estarà composada per les següents capes: 

- 10 cm de tot-u artificial 
- 20 cm de formigó en massa HM-25 
- 15 cm de formigó en massa HM-20 
- 4 cm de MBC tipus S-20 
- 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10. 

· Superfície de gespa natural, per a zones destinades a ús únic del tramvia. Serà el cas de la 
zona compresa entre la zona de transició del carrer del Conde Aranda amb avinguda de Madrid 
i la rotonda intersecció de l’avinguda de Madrid amb la N-232, a excepció d’encreuaments 
amb automòbils o vianants. La secció serà composta per: 

- 20 cm de formigó en massa HM-25 
- 15 cm de formigó en massa HM-20 
- 25 cm graves drenants 
- Làmina de geotèxtil 
- 140 cm de terra vegetal 
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4. Drenatge  

El bon estat de la plataforma i del revestiment al llarg del temps dependrà en gran mesura de 
la bona qualitat del sanejament.  

L’evacuació de les aigües pluvials s’efectua a tres nivells:  

- A la superfície de la plataforma: quan la plataforma és impermeable (aglomerat asfàltic o  
llombardes de formigó...), l’aigua es manté sobre la plataforma sense infiltrar-se, i és evacuada 
cap a les canalitzacions existents a partir d’unes pendents de disseny.  

- A la gola del carril.  

- A nivell de les aigües infiltrades a la via: quan la plataforma està recoberta d’un revestiment 
vegetal, les aigües pluvials s’infiltren i han de ser evacuades des de dins de la via. Per això 
s’hauran de posicionar canalitzacions transversals al llarg de la plataforma cada 40 m, o capses 
de drenatge que permetran l’evacuació de les aigües cap a una trapa d’inspecció i després cap 
a la xarxa de col·lecta d’aigües pluvials de la ciutat.  

El manteniment regular del dispositiu de drenatge permetrà assegurar el bon funcionament i 
la perennitat del sistema.  

La connexió amb la xarxa de col·lecta municipal es realitzarà per mitjà d’una canalització 
d’entroncament.  
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1. Introducció i condicions generals 

El principal criteri de projecció per aquest nou ramal del tramvia de Saragossa ha estat 
mantenir la filosofia de la línia 1 ja existent, per gaudir d’un conjunt de sistema tramviari 
homogeneïtzat. En conseqüència, s’han reproduït les mateixes solucions de disseny ja adoptats 
a la línia 1, i tots els seus elements bàsics que l’integren, tipus de posta de via, de senyalització 
ferroviària, LAC, etc. A més, el fet de seguir amb aquesta continuïtat, resulta gairebé obligat 
per a poder per a tal de no introduir elements de tecnologia diferent, no complicant d’aquesta 
manera el manteniment posterior. També s’han conservat evidentment els elements que 
configuren la pròpia imatge del conjunt del Tramvia, com ara per exemple el disseny de les 
parades amb els pals de catenària estàndards. En definitiva, s’ha procurat reproduir la mateixa 
configuració actual, millorant-la si es possible algun punt, a la nova traça. 

 

1.1. Criteris principals 

La catenària que s’ha projectat respon en les seves característiques principals als següents 
condicionants : 

 Màxima seguretat pels usuaris i treballadors 

 Mínim impacte ambiental, en especial l’ impacte visual. 

 Cost d’inversió ajustat. 

 Alta fiabilitat en la operació 

 Baix cost de manteniment 

Com a trets generals s’ha projectat una catenària de tipus tramviaire, es a dir, sense cable 
sustentador i amb un únic fil de contacte. Aquestes característiques suposen que caldrà portar 
de forma paral·lela un cable d’acompanyament que proporcioni el corrent necessari en cada 
tram d’acord amb els consums previstos en funció de les freqüències dels tramvies. 

 

1.2. Condicions d’operació 

El sistema de catenària s’ha dissenyat per les següents condicions d’operació: 

 

CONDICINANT D’OPERACIÓ VALOR 

VELOCITAT DEL VENT  33 m/s 

TENSIÓ NOMINAL  750 Vcc 

NIVELL D’AÏLLAMENT  1500 Vcc 
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VELOCITAT MÀXIMA DEL MATERIAL MÒBIL 50 km/h (segons el tram) 

TIPUS DE CATENÀRIA Doblement aïllada 

TEMPERATURES  

- MÍNIMA -5.5 ºC 

- MÀXIMA 38.5 ºC 

ALTITUD Entre 200 i 250 metres 

Taula 1. Condicions d'operació 

 

1.3. Coeficients de seguretat 

S’aplicaran els següents coeficients de seguretat en el disseny del sistema, considerant les 
càrregues mes desfavorables d’operació i els límits propis dels materials emprats. 

 

MATERIAL COEFICIENT DE SEGURETAT 

FIL DE CONTACTE GASTAT EN UN 20 %  2,3 

FIL DE CONTACTE GASTAT EN UN 30 %  2,0 

CABLE D’ALIMENTACIÓ ADDICIONAL, CABLE 
DE POSADA A TERRA  

2,3 

ALTRES CABLES  3,0 

AÏLLADORS A TRACCIÓ  3,2 

AÏLLADORS A FLEXIÓ  3,2 

ANCORATGES AL FORMIGÓ O OBRES DE 
FÀBRICA  

3,0 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES  1,5 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, A TRACCIÓ  2,7 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, A COMPRESSIÓ  1,75 

Taula 2. Coeficients de seguretat 

El límit de capacitat de l’esforç dels fils de contacte i cables està definit com 85% del valor del 
punt d’inici de flux de la corba de tensió respecte a l’allargament per materials de coure i 
aliatges de coure. 
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1.4. Distàncies mínimes entre elements i sistemes 

Les distàncies mínimes que s’exposen en la següent taula no es poden incomplir ni en el cas 
d’operació en les situacions mes desfavorables. Es procurarà que totes les parts metàl·liques 
sota tensió estiguin per damunt del fil de contacte. Cap part de qualsevol instal·lació haurà 
d’envair el gàlib de seguretat del tramvia. 

ELEMENTS I SISTEMES DISTÀNCIES MÍNIMES 

Parts metàl·liques sota tensió al perfil dels 
vehicles  

115 mm 

Parts metàl·liques sota tensió cap al terra en 
posició de repòs 

 

- Formigó  100 mm 

- Metall  115 mm 

Parts metàl·liques sota tensió cap al terra en 
posició de deformada pel pantògraf 

 

- Formigó  80 mm 

- Metall  100 mm 

Pantògraf a edificis, estructures posades a 
terra i instal·lacions  

150 mm 

Pantògraf a parts metàl·liques, incloent 
mènsules 

 

- Perpendicular a l’eix de vies  150 mm 

- Paral·lel a l’eix de vies  150 mm 

Taula 3. Distàncies mínimes entre elements i sistemes 

 

1.5. Tipologia d’instruments de captació d’energia pel tramvia 

En funció de la manera en la qual el tramvia capta l’energia, es distingeixen diferents 

tipologies: 

 

1.5.1. Catenària “tipus Troley”:  

Es tracta de la catenària amb fil de contacte simple, sense sustentador, ja existent en la major 

part del Tramvia de Saragossa. 
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Aquest cable conductor és l’encarregat de subministrar als vehicles l’energia elèctrica 

necessària, tant per la seva tracció, com per l’alimentació dels seus equips auxiliars. L’energia 

provinent de les subestacions de tracció retorna a elles a través dels carrils de via. 

 

Figura 1. Esquema d’alimentació a través de la catenària 

El sistema de catenària requereix un cable enterrat “feeder” que alimenta el fil de contacte en 

determinats punts del traçat, i que s’alimenta de les subestacions rectificadores de tracció. El 

tramvia capta o envia el corrent mitjançant el pantògraf.  

El sistema tipus troley és el més estès en les explotacions tramviàries, i es composa pels 

següents elements principals: 

- Seccionaments mecànics i elèctrics 

- Equipaments de catenària (fil de contacte, pals, mènsules, braços d’atirantat, etc.) 

- Obra civil associada (massissos, pals a terra, etc.) 

- Equipament elèctric (aïllants, seccionadors, parallamps, etc.) 

- Cables i connexions elèctriques (connexions a armaris feeder, IAT’s, indicadors de 

presència de tensió, etc.) 

Les tipologies més habituals d’inserció de catenària tipus Trolley en un entorn urbà: 

· Suports bilaterals amb suspensió transversal (Mitjançant pals laterals enfrontats o ancoratges 

en façanes): Es disposen dos elements de suspensió (pal o ancoratge en façana) a ambdós 

costats de la plataforma que sustenten un element transversal (pòrtic funicular o rígid). En 

ocasions, bé per impossibilitat física per a integrar els pals en la plataforma o en les seves 

immediacions, bé per criteris d’integració urbana, resulta necessari allunyar els pals de la 

plataforma de la via. És habitual en les seccions urbanes existents, que els grans volums 

verticals es localitzin en els extrems de la mateixa (edificis, arbrats, enllumenat,...). Aquesta 

implantació permet mantindré aquesta filosofia, mantenint el centre de la secció exempta 

d’elements verticals. 
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Figura 2. Esquema de catenària amb suports bilaterals 

Aquest tipus d’implementació és el més adequat per a carrers relativament estrets amb espais 

reduïts per la implementació de pals i ubicació de massissos pels pals. 

·Inserció lateral amb suspensió sota mènsula de doble via: El pal està situat lateralment en la 

plataforma, rebent un braç o mènsula que cobreix les dos vies. En traçat curvilini es recomana 

el seu emplaçament en l’exterior de la corba amb la fi de no exercir esforços sobre la mènsula. 

 

Figura 3. Esquema de catenària amb inserció lateral 

Inserció central amb mènsula doble per la doble via: El pal s’emplaça en l’eix de l’entrevia o 

plataforma i rep dos mènsules disposades simètricament que cobreixen, cada una, una via. 

Aquest muntatge no es fa servir habitualment en corbes de radis mínims, donat que la 

mènsula exterior estarà sotmesa a esforços de compressió importants. 
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Figura 4. Esquema de catenària amb inserció central 

 

1.5.2. Sistema de captació per tercer carril 

El sistema de càrrega per tercer carril permet circular pel tram considerat sense catenària i 

sense modificacions estructurals o estètiques en les parades del tram. Per contra, s’ha 

d’equipar a cada parada amb un sistema de posicionament i energització de seguretat, que 

asseguri que el patí s’energitzarà només quan hi hagi un tramvia posicionat sobre el tercer 

carril, i que es desenergitzarà quan desaparegui la confirmació de la posició. El sistema obeeix 

a la següent funcionalitat: 

· El tramvia entra a la zona sense catenària. El sistema de senyalització avisa a aquest del 

trànsit d’una zona a l’altre. El tramvia revisa l’estat de la càrrega del sistema embarcat 

d’acumulació d’energia i es prepara per baixar el pantògraf. 

· Circulació sense catenària. El tramvia circula amb el pantògraf baixat, consumint així energia 

acumulada a bord durant la tracció i recuperant-la mitjançant la frenada. 

· Entrada del tramvia a la zona de càrrega. En les rodalies d’una parada de càrrega, es col·loca 

una balisa d’entrada que va a informar al tramvia de la distancia objectiu al punt de parada. 

· Posicionament del tramvia. El sistema embarcat detectarà al tramvia quan aquest estigui 

posicionat. 

· Energització del carril conductor. El sistema en parada ordenarà al sistema de commutació la 

energització dels carrils conductors. El sistema de commutació donarà tensió als carrils 

conductors especificats. 

· Baixada del patí. El sistema de posicionament comunicarà al tramvia, a més, l’autorització de 

la baixada del patí captador. 

· Càrrega del sistema d’acumulació d’energia a bord. Es tanca el disjuntor i comença el procés 

de càrrega.  

· Pujada del pati captador. Finalitzada la càrrega, s’obre el disjuntor i s’autoritza la pujada del 

pati captador. 
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· Sortida del tramvia de la zona de càrrega. El tramvia procedirà a abandonar la zona de 

càrrega. 

· Denenergització dels carrils. Al abandonar la zona de captació, es procedirà a desenergitzar 

els carrils conductors.  

· Espera i llest per operar. El sistema torna a un estat de stand-by. 

 

Figura 5. Exemple de sistema de captació per tercer carril 

 

1.5.3. Sistema de captació per catenària rígida 

El sistema de captació superior té la mateixa concepció d’origen que la captació en parada 

inferior. 

El sistema permet recarregar l’acumulador d’energia del tramvia per a que pugui desplaçar-se 

d’una parada a una altre sense necessitat d’usar la catenària. 

A diferència del cas anterior, el sistema de càrrega en parada es realitza mitjançant una 

catenària rígida ancorada en la marquesina, que alimenta puntualment al material mòbil 

mitjançant captació pel pantògraf. 

Els requisits per implementar aquesta solució són diversos, i responen principalment a la 

capacitat de l’acumulador embarcat per donar suficient energia al tramvia entre les parades on 

es suprimeixi la catenària i s’instal·lin els punts de càrrega. L’estudi d’energia previ per donar 

viabilitat a aquesta solució, haurà d’avaluar, almenys, els següents elements: 

· El perfil longitudinal del traçat 

· Les distàncies entre les parades 

· Els criteris d’operació  

· La capacitat de l’acumulador 

· Els requisits de la xarxa d’energia i els equips necessaris en les subestacions de tracció 

· L’impacte del sistema de captació en el material mòbil 

Aquesta solució requereix, a priori, menor espai en la parada per a allotjar els equips que el 

sistema de captació inferior, i menys modificacions en el material mòbil. Això es déu a que: 
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· No necessita una subestació enterrada en les proximitats de la parada, ja que la alimentació 

de la catenària rígida es realitza a través d’un cable feeder directe de la subestació de tracció. 

· No requereix obra civil en plataforma, ja que el sistema està integrat en la marquesina. 

· El sistema de captació pel material mòbil es realitza a través de pantògraf, sense requerir un 

sistema de patí inferior. 

Per altre banda, al sol·licitar una demanda d’energia puntual fort, en un nombre elevat de 

cicles per dia, s’hauria de substituir el pantògraf estàndard per un dissenyat expressament per 

a aquesta funcionalitat. 

Com a punt feble respecte el sistema de captació inferior, es pot determinar que l’impacte 

visual en aquest sistema serà major. 

 

 

Figura 6. Dibuix de sistema de captació per catenària rígida 

 

1.6. Dades generals de la catenària 

Per continuïtat, s’escollirà el mateix tipus de catenària que l’existent a la línia 1. En el tramvia 
actual, s’hi distingeixen dos trams diferenciats en el qual respecte la catenària. En bona part 
del traçat s’utilitza catenària del tipus “línia de contacte simple”, és a dir, estan constituïdes 
solament pel fil de contacte, sense sustentador o feeder aeri. Però en el tram del casc antic, 
dos quilòmetres compresos entre les parades de Gran Vía i La Chimenea, es circula sense 
catenària, emprant un sistema de captació per tercer carril. Això es possible gràcies al sistema 
ACR (Acumulador de Càrrega Ràpid), el qual consta d’uns supercondensadors situats en la part 
superior de les cabines que permeten recuperar l’energia de les frenades, suposant un estalvi 
del 35% d’energia. La recàrrega es produeix en les estacions intermèdies del tram, mitjançant 
l’esmentat tercer carril (sense fil de contacte). Els carrils de contacte s’activen tan sols quan el 
vehicle s’estaciona sobre ells. En aquest moment, el tramvia desplega un patí que fa contacte 
amb els carrils i permet una recàrrega completa de l’acumulador en només 20 segons. 

Degut a aquest motiu, i seguint amb la idea principal de la línia 1, es procedirà a no incloure 
catenària en el tram comprès en el casc antic, concretament entre les parades César Augusto i 
Portillo.       

En el tram que compren Los Enlaces fins Portillo, La catenària serà tipus “trolley”, sense 
sustentador. Està formada per un fil de contacte de coure de 150 mm2 de secció i conta amb 
un feeder d’acompanyament aïllat i estès per la multitubular d’energia de secció 2x400 mm2 
en alumini per via, com a resultat del estudi de potencies efectual en el projecte. 
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S’utilitzen mènsules de material aïllant de polièster reforçat amb fibra de vidre, i igualment són 
de material aïllant de parafil els tirants de mènsula. 

L’alçada del fil de contacte estarà respecte al nivell de carril (plànol de rodadura) a: 

CONDICIONS ALÇADA DEL FIL 

EN CONDICIONS NORMALS  5750 mm 

MÍNIMA  4500 mm 

MÀXIMA  6000 mm 

TALLERS I COTXERES  6400 mm 

Taula 4. Alçades del fil de contacte 

La rampa o elevació del fil de contacte entre dos punts de suport no podrà ser superior al 2 %. 

En las zones d’interferència amb els carrers (trànsit no ferroviari), l’alçada mínima serà la 
considerada en condicions normals, és a dir, 5750 mm. Altres dades son: 

 

Alçada del sistema de sustentació  1400 mm 

Descentrament i fletxa màxima en corba +/- 150 mm 

Distància màxima entre dos punts de suport  50 m 

Distància de disseny entre dos punts de 
suport  

43 m 

Fil de contacte de coure electrolític dur, 
ranurat  

150 mm2 

Cable de posada a terra  150 mm2 

Taula 5. Altres dades del fil de contacte 

El sistema de catenària a instal·lar serà simple amb un sol fil de contacte. Aquest fil es 
sustentarà mitjançant mènsules i pòrtics funiculars, segons el sistema de suspensions 
anomenat “Delta”. Aquest sistema fa que l’elasticitat del fil de contacte sigui molt més 
constant al llarg de la línia, eliminant així punts durs provocats pels braços de tirants. Aquest 
tipus de suspensió s’utilitzarà tant en recta, en que es penja de manera que tiri del fil 
alternativament a un costat i a altre de l’eix de la via per a aconseguir que formi un zig-zag, 
com en corba, en que el atirantat es realitza convenientment de manera que el descentrament 
del fil sigui l’adequat en cada cas.  

La catenària disposarà de sistemes de compensació automàtica de tensió i serà compensada 
en trams no superiors a 1400 m treballant el fil de contacte a un esforç de tracció de 1500 kg. 
En les corbes on les velocitats son més aviat baixes, s’ha previst una catenària sense 
compensar per tal de minimitzar elements que compliquin la seva implantació. L’esforç en 
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aquests casos es podrà reduir fins a 1000 kg, com a valor nominal (valor efectiu en la posta de 
via en funció de la temperatura) 

En tot el seu recorregut el fil de contacte estarà doblement aïllat. Per un canto les deltes de 
suspensió seran aïllants respecte a la mènsula que subjecta el conjunt, alhora que la mènsula 
està aïllada respecte el pal de la catenària, tant en el punt d’unió com en l’ atirantat de la 
mateixa. 

Donat que en el recorregut urbà els edificis son molt més alts que els pals d’electrificació i 
aquest en molts casos disposen de dispositius que protegeixen contra descàrregues 
atmosfèriques, no considerem necessari l’ús de parallamps en aquest trams. Tot i així es 
col·locaran en algun pal proper a les subestacions de tracció. Quan la traça circuli per zones 
obertes es col·locarà un parallamps cada cinc pals de catenària. Caldrà considerar l’ús 
d’autovàlvules tant en les subestacions de tracció, com en els armaris d’alimentació de feeder 
a la catenària disposats al llarg de la línia, per evitar la destrucció de l’equipament en cas d’una 
descàrrega atmosfèrica. 

 

1.7. Normativa aplicable 

La normativa aplicada en el disseny, fabricació i muntatge de la catenària serà: 

 

NORMA  TÍTOL 

DIN 57115, PART 1  

VDE 0115, PART 1 

Ferrocarriles: Construcciones generales y 
protecciones generales 

DIN 57155, PART 3 

VDE 0115, PART 3 

Ferrocarriles: Normas especiales para 
equipos estacionarios de ferrocarriles 

DIN 51150 

VDE 0150 

Protección contra corrosión provocada por 
corrientes parásitas 

VDV SCHRIFTEN 501 PART 1 I PART 2 Protección anticorrosiva y protección de 
persones contra potenciales peligrosos en 
túnel 

DIN 48138 Aisladores 

DIN VDV 0250, PART 602 Cables flexibles especiales 

UNE 21012.71 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas 

DIN 48201 Cables conductores 

UNE 21040.63 Hilos ranurados para las líneas de contacto 
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DIN 43141 Hilos de contacto, medidas y capacidad de 
carga permanente 

DIN 1045 Hormigón y hormigón armado, 
dimensionamiento, construcción 

DIN 18800, PARTS 1,2,3 I 7 Construcciones de acero 

DIN 18801 Construcciones elevadas de acero; 
dimensionamiento, construcción, producción 

EN 10025 Aceros generales de construcción, norma de 
calidad 

DIN 17121 Tubos (sección circular) de acero general de 
construcción, sin costures; especificaciones 
para el suministro 

DIN 50976 Protección anticorrosiva a base de 
galvanizado al fuego 

EN/ISO 9001 Sistemas de control de calidad 

Taula 6. Normativa aplicable 

 

2. Descripció dels elements 

En aquest apartat es descriuran cadascun dels diferents elements que formen la catenària, 
amb la diversitat de solucions adoptades per cada cas 

 

2.1. Línia aèria de contacte 

Fil de contacte 

La línia aèria de contacte tindrà un sol fil de les següents característiques: 

 

CARACTERÍSTICA  VALOR 

SECCIÓ  150 mm2 

DIÀMETRE  14,5 mm 

PES  1,334 kg/m 

MATERIAL  Cu electrolític dur 



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 

 
Annexos de la memòria   
Annex 11. Electrificació i catenària  16 

TENSIÓ DE RUPTURA 5477,4 kg 

TENSIÓ DE TREBALL 1500 kg 

Taula 7. Característiques de la línia aèria 

 

Amb la tensió de treball proposada es considera que la catenària està dissenyada per treballar 
típicament a velocitats de 50 km/h. El coeficient de seguretat que suposen aquests valors son: 
Coeficient de seguretat = 5477,4 / 1500 = 3,65 

Com es pot observar aquest valor es molt superior al proposat en la taula de l’apartat 1.3 tot i 
considerant els valors de desgast proposats. 

El desgast es considera que es produeix de forma molt ràpida al inici de la instal·lació del fil de 
contacte, doncs la superfície de fregament es molt petita. Un cop arribi al 20 %, el desgast fins 
al 30 % succeeix de forma molt lenta. 

 

2.2. Pals, mènsules i equips de sustentació 

Al respecte d’aquests elements s’ha previst en el projecte la mateixa tipologia existent a 
l’actualitat, per tal, per una banda de mantenir la uniformitat del conjunt, i per altre per 
facilitar les tasques de manteniment, conservant les mateixes solucions tècniques ja existent a 
la xarxa en servei. 

 

2.2.1. Pals 

En general s’utilitzaran pals troncocònics idèntics als existents que permeten la integració en la 
seva coronació de l’enllumenat públic. Seran rodons llisos de xapa corbada de 6 mm de gruix 
els normals i de 10mm els reforçats. Quan aquest perfil esdevé insuficient mecànicament, 
s’utilitzaran perfils normalitzats HEB adequats. En tots els casos seran d’acer galvanitzat i 
pintats amb l’acabat adient a l’entorn. 

Quan el traçat es de doble via, els pals es situaran al mig de l’entrevia a una distancia de 1,7 
metres de l’eix de les mateixes en trams rectes, quan el gàlib ho permeti. En les corbes 
s’augmentarà fins a 1,75 metres. 

Els pals de secció tubular podran subjectar únicament una línia de contacte del tramvia o ser 
aprofitades per l’enllumenat públic. En el primer cas, portaran una bola de llautó en el seu 
extrem per guarniment i seran de 8 metres d’alçada. Els perfils HEB seran també normalment 
de 8 metres d’alçada, excepte en aquells casos de mènsula per a doble via que seran de 9 
metres. En el cas del pas del tramvia sota el pont de l’autopista B-23, la mènsula anirà 
ancorada al sostre a una alçada mínima de 6.60 metres. 

Els pals es cargolaran a la seva fonamentació, el que facilita el seu canvi en cas de 
deteriorament o accident, la regulació fina de la seva perfecte verticalitat i el seu desmuntatge 
per passar pel seu interior per exemple, cables d’alimentació de la catenària. Els massissos de 
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fonament dels pals seran de formigó en massa i hauran d’incorporar ancoratges per a la fixació 
del pal i un buit o forat pel pas dels cables. 

 

2.2.2. Mènsules 

Tanmateix les mènsules tindran un aspecte tubular que junt amb els elements de subjecció i 
fixació del fil de contacte conformaran un conjunt estètic i gens agressiu amb l’entorn. El cable 
de tracció que forma la hipotenusa serà aïllant, preparat per les radiacions ultra violetes i 
portarà a l’extrem del pal un tensor per millor regulació de l’horitzontalitat de la mènsula. 
Portaran un braç d’ atirantat únicament si el radi de curvatura del traçat ho requereix. Les 
mènsules incorporen també un aïllador costat del pal. Es fixaran al pal mitjançant articulacions, 
el que permetrà seguir els moviments longitudinals del fil de contacte i del cable sustentador 
provocats per les variacions de temperatura. 

Es distingeixen dos tipus de mènsules en funció del traçat, extretes del catàleg RAILTECK-KLK: 

· Pals d’entrevia en recta amb dos mènsules M3 

 
Figura 7. Esquema dels pals d’entrevia en recta 
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Número Denominació Ref. KLK 

1 Fleix d’acer inoxidable F-207 

2 Tancament de fleix A-200 

3 Fixació del peu de mènsula 218124 

4 Peu de mènsula 231355 

5 Mènsula aïllant GFK 55 

6 Ancoratge al pal A-4T 

7 Terminal 11 T2 

8 Cable sintètic PA 11 T2 

9 Tensor T-102 

10 Baula 9 GO inox 

11 Fixació amb ull 231455 

12 Grapa suspensió CPS 4 

13 Suspensió delta amb 
palanques 

DL 600 

14 Grifa de 1 fil 400 
Taula 8. Característiques dels pals d’entrevia en recta 

 

 

· Pals d’entrevia en corba amb dos mènsules M4 
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Figura 8 Esquema dels pals d’entrevia en corba 

Número Denominació Ref. KLK 

1 Fleix d’acer inoxidable F-207 

2 Tancament de fleix A-200 

3 Fixació del peu de mènsula 218124 

4 Peu de mènsula 231355 

5 Mènsula aïllant GFK 55 

6 Ancoratge al pal A-4T 

7 Terminal 11 T2 

8 Cable sintètic PA 11 T2 

9 Tensor T-102 
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10 Baula 9 GO inox 

11 Fixació amb ull 231455 

12 Grapa suspensió CPS 7 

13 Suspensió en delta simple DS 600 

14 Braç atirantat aïllat JG-1676 IS 

15 Fixació en el braç 231655 

16 Grifa de 1 fil GI (4000) 
Taula 9. Característiques dels pals d’entrevia en corba 

 

2.3. Suspensió “Delta” 

Per subjectar el fil de contacte a les mènsules o als cables transversals es farà servir el sistema 
denominat “Delta”. 

Aquest sistema consisteix en un cable auxiliar que s’uneix pels seus extrems al fil del contacte. 
Per la seva mitjana es penja a la mènsula i forma un triangle la base del qual és el fil de 
contacte. 

Els elements que el composen són: 

 

ELEMENT MATERIAL  MASSA 

BORN PER FIL DE CONTACTE CUZN  0,36 kg 

PALANCA CUAL  0,27 kg 

CABLE SINTÈTIC POLIÈSTER RECOBERT DE 
POLIAMIDA  

70 g/m 

POLITJA POLIAMIDA  0,30 kg 

Taula 10. Elements i massa de la suspensió "Delta" 

 

2.4. Equips de compensació 

El fil de contacte estarà atirantat cada 1400 m aproximadament pels seus extrems mitjançant 
els equips de compensació automàtica. Aquest element permet tenir el cable tensat sempre 
en les mateixes condicions fins i tot amb les variacions produïdes per l’allargament o 
escurçament del cable per efectes tèrmics. 

L’equip de compensació estarà format per una roda dentada de transmissió amb una relació 1 
a 3 i els contrapesos corresponents que seran de plom per disminuir en lo possible el seu 
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volum. Tanmateix aquest element portarà un element mecànic que fixarà la mateixa en cas de 
trencament del fil de contacte per evitar la caiguda sobtada i possible destrucció del mateix. 
Entre dos seccions de catenària compensada es farà un cobriment comú per garantir el 
lliscament suau dels pantògraf d’una secció a l’altre. Aquesta zona de cobriment es realitzarà 
en un tram de tres vans. 

Al punt mig de cada zona de compensació s’instal·larà un punt fix. Aquest garantirà un 
moviment equilibrat de catenària per cadascun dels seus cantons.  

Els pals emprats per aquest tipus d’elements seran HEB on calgui els contrapesos, 
estèticament guarnits mitjançant planxes metàl·liques que cobreixen els forats entre ales i 
ànimes on estaran els contrapesos. 

 

2.5. Alimentació de la catenària 

El sistema de la catenària estarà dividit en diferents sectors elèctrics que tindran un aïllament 
entremig per permetre la detecció d’avaries i interrompre en cas d’emergència. 

Les longituds elèctriques s’ajustaran a les ubicacions de les subestacions. Els punts 
d’alimentació s’ubicaran el més a prop possible de les subestacions i les catenàries de les dues 
vies seran independents entre si. 

Per la conducció de la corrent de retorn, s’instal·laran connexions elèctriques entre els carrils 
conductors en ambdues vies. Es muntaran connectors entre els dos carrils d’una via cada 125 
metres i connectors entre les dues vies cada 250 metres. Els connectors de carril seran de 
cable de coure aïllat segons la norma VDE 0271 amb una secció transversal de 50 mm2 i els 
connectors de via de 95 mm2. Les connexions es realitzaran mitjançant soldadures 
aluminotècniques. 

Totes les parts metàl·liques de la catenària que no estiguin connectades elèctricament amb el 
fil de contacte ho estaran a un sistema de presa de terra. Aquest es fa necessari en cas, per 
exemple, d’un curt circuit que no afecti als carrils, l’alimentació d’energia des de la subestació 
a la catenària es dissipa a terra immediatament. El sistema de presa a terra no ha de provocar 
corrents parasitàries que, especialment en ambient urbà, poden causar dany a les persones. 

 

2.5.1. Subestacions 

Per a la distribució d'energia la línea 1 compta actualmente amb 5 subestacions elèctriques 
que es troben connectades entre si per una línia d'alta tensió de 10 kV constituïda per 
conductors de 400mm2 a Al. 

Es disposa de dos subministraments d'energia des de cada un dels extrems de la línia. 
Cadascun d'aquests subministraments permet satisfer per separat la demanda total d'energia 
per a la línia tramviària. La potència màxima prevista per a cada un dels subministraments és 
d'aproximadament 10 MW. 

Cadascuna de les 5 subestacions pot ser alimentada des de qualsevol dels subministraments 
disponibles obtenint d'aquest una alta fiabilitat en el sistema d'alimentació energètica. 
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Pel que fa a les subestacions elèctriques de tracció les actuacions previstes en el projecte es 
poden resumir de la següent forma i per aquest ordre: 

• Subestació i Escomesa SST1, amb tres grups transformador - rectificador de 900 kW, dotada 
de dues connexions entrada - sortida de ERZ Endesa a 10 kV, i formant part de l'edifici de 
cotxeres Parc Goya amb accés superficial. 

• Subestació SST2, amb dos grups transformador - rectificador 900 kW, subterrània, amb una 
connexió entrada - sortida de 10 kV alimentació a 750 Vcc en càrrega de la línia de catenària i 
punts de subministrament en parades 11, 12 i 13. 

• Subestació SST3, amb dos grups transformador - rectificador 900 kW, subterrània, amb una 
connexió entrada - sortida de 10 kV i escomesa de companyia provisional, i alimentació a 750 
Vcc en càrrega de la línia de catenària. 

• Subestació, amb dos grups transformador - rectificador 900 kW, subterrània, amb una 
connexió entrada - sortida de 10 kV i escomesa de companyia provisional, i alimentació a 750 
Vcc en càrrega de la línia de catenària. 

• Subestació i escomesa, amb tres grups transformador - rectificador de 900 kW, dotada de 
dues connexions entrada - sortida de ERZ Endesa a 10 kV, i formant part de l'edifici de cotxeres 
Valdespartera amb accés superficial. 

També es va desenvolupar el telecomandament d'energia amb què es gestiona el 
subministrament elèctric tant en subestacions com en trajectes, incloent un lloc d'observació 
al Centre de Control de Mobilitat Urbana de l'Ajuntament de Saragossa. 

 

2.5.2. Noves subestacions 

Es proposa ampliar la xarxa d’energia existent per a optimitzar les instal·lacions i la 

infraestructura de la línia 1, sense necessitat de contractar una nova escomesa de la 

companyia. 

En fase de projecte s’hauria de realitzar els estudis necessaris confirmant la potència 

necessària. Podem fer una primera aproximació per calcular el nombre de subestacions noves 

necessàries. Primer s'haurà de calcular la potència necessària com: 

     ⟨  |  |  ⟩ 

on P es la potència que es necessita per alimentar el tramvia 

P1 es calcula a partir de: 

          
  

 
 

On Ps és la potència específica de les rames en KW/h (8). 
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L és la longitud de la línia. En el nostre cas, cal recordar que durant un tram l'alimentació del 

tramvia serà per tercer carril (sense catenària), i per tant la longitud considerada serà de 1.9 

Km. 

S és el nombre de sentits de circulació (2). 

F és l'interval d'explotació mínim (6 minuts i 45 segons, obtingut de l'annex d' estudi 

d'explotació). 

Per tant: 

          
  

 
         

  

    
           

P2 es calcula de la següent manera: 

                

On U és la tensió de línia en càrrega màxima, en Volts. 

Im és el corrent mitjà consumit per una rama en Ampers. 

S és el nombre de sentits de circulació. 

cosϕ és 0.88 

Nt és el nombre de tramvies. 

Per tant: 

                                       

P3 es calcula: 

             

On Ps és la potència específica de les rames (en KW/h). 

Vc és la velocitat comercial de la línia en Km/h (13.89 Km/h segons l'annex d'estudi 

d'explotació). 

Nt és el nombre de tramvies. 

Per tant: 

                                 

Per tant tenim el valor de P com: 

     ⟨  |  |  ⟩     ⟨      |   |      ⟩         
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El nombre de subestacions de tracció es calcula amb la següent fórmula: 

    
   

   
 

On Pst és la potència d'una subestació de tracció (900KW, com les altres situades en l'existent 

línia tramviària). 

Per tant: 

    
   

   
 
     

   
                               

La extensió de la línia de tramvia comportarà 3 noves subestacions de tracció suplementàries. 

Un bon lloc per encabir les subestacions serien els dos extres i el punt mig del traçat 

considerat. Per tant, es podrien ubicar en les parades Los Enlaces, Plaza de Huesca i Portillo. 

Aquestes subestacions transformarien la mitja tensió (procedent de l’anell existent d’energia 

de la línia 1), en corrent contínua per a alimentar en 750V a la catenària del ramal. 

La connexió amb les subestacions adjacents garantirà els modes degradats en cas que la nova 

subestació quedés fora de servei, mantenint l’alimentació en el ramal i assegurant l’explotació 

del tram. 

Les subestacions SST3 i la SST2 de la línia 1, disposen de les reserves d’espai necessàries per a 

afegir, si fos necessari, un tercer grup transformador rectificador. 

El control i comandament de les noves subestacions es gestionaria des del PCC ja en servei, a 

través del mateix “Telemando de Energía”. Solament seria necessari ampliar el sistema SCADA 

existent, afegint els nous elements de control de la Subestació i element de camp per la 

catenària. 

La baixa tensió, requerida tant en les noves subestacions com en les noves parades i 

enclavaments ferroviaris, es generaria des de la mateixa subestació, a partir d’un 

transformador auxiliar. En les parades a més, seria convenient, per motius de seguretat, 

duplicar l’alimentació en BT a mode de reserva, escometent d’una escomesa pròpia de la 

companyia subministradora. 



 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 12: 

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT DEL 
SISTEMA 
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1. Introducció 

El sistema de senyalització ferroviària és el responsable de garantir la seguretat i la regularitat 
de la circulació de tramvies mitjançant la lògica dels enclavaments disposats. La senyalització 
permet establir els itineraris a seguir per les composicions actuant convenientment sobre els 
aparells i elements de la senyalització, moure les agulles a la seva posició correcte i obrir els 
senyals per informar al conductor que pot circular. En situacions d’emergència, el sistema de 
senyalització ha de portar a terme les accions adequades, ben coordinades i eficaces, i establir 
cantonaments senyalitzats per permetre circulacions en via única temporal. 

La seguretat dels moviments es basarien en el camp de visió del propi conductor, així com en 
la seva observació de la senyalització lateral fixa i variable. Per a resoldre les zones de 
desviament i possibles interferències entre tramvies s’utilitzarà la senyalització ferroviària. 

El sistema de senyalització ferroviària haurà de ser administrat, explotat i supervisat des del 
lloc de control centralitzat (PCC) existent en Valdespartera, pel que seria necessari integrar els 
nous controladors de zona en el sistema de vídeo gràfic i servidors existents en el PCC. 

L’equipament del sistema de senyalització ferroviària es pot dividir en dos grans grups: 

- Equipament fix: instal·lat al llarg del recorregut i a les estacions. 
- Equipament mòbil: embarcat en el material mòbil. 
 

2. Descripció general del sistema 

2.1. Equipament 

L’equipament del material mòbil es correspondrà essencialment amb el de l’altre tipus de 
transport rodat en superfície, és a dir, s’equiparan amb elements de senyalització com ara fars 
frontals de curta i llarga distància, llums vermelles de frenat, intermitents, etc. Cada cabina de 
conducció estarà equipada amb un botó especial que permetrà la parada automàtica i segura 
de la composició en cas d’incapacitat del conductor. 

En general, el tramvia circula en “marxa a la vista”, és a dir, regulant la seva marxa en funció 
dels obstacles visibles que es pugui anar trobant. Al llarg de la línia, hi ha senyals i indicadors 
que informen de diversos aspectes al conductors. Fora dels llocs on la visibilitat sigui reduïda, 
el conductor no rebrà cap informació respecte a la ocupació de la via per davant del tramvia. 

Els trams a on es puguin establir trams en via única temporal, serà possible establir bloqueigs 
de manera totalment automàtica i disposaran de senyalització adequada. Aquestes senyals 
estaran controlades pels enclavaments ubicats prop dels canvis i alliberaran, en situacions 
determinades, les rutes requerides per l’operador si es compleixen les condicions de seguretat. 

 

2.2. Control de desviament 

En tots els trams, excepte els de les regions amb agulles per serveis provisionals, serà necessari 
que el sistema efectuï la petició d’itinerari automàticament segons la línia a que pertanyi el 
tramvia, així s’evitarà que el maquinista hagi de sol·licitar via de destí sempre que passi per 
una agulla. 
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Aquesta petició es realitzarà amb la transmissió d’una senyal electromagnètica des del tramvia 
fins a l’equip receptor de peticions. La senyal de maniobra amb indicador permetrà que el 
conductor pugui comprovar visualment sense sortir del tramvia que la petició de moviment de 
l’agulla ha estat ben rebuda. Aquests desviaments també estaran equipats amb un 
comandament local (manual) per poder indicar al conductor la recepció d’una petició de 
moviment de l’agulla per part de l’equip receptor. 

L’enclavament responsable de la regió marcarà l’itinerari adequat al conductor del vehicle, un 
cop hagi verificat les condicions presents i s’hagi assegurat que no hi ha cap ruta conflictiva 
prèviament autoritzada. 

Cada regió de maniobra estarà protegida per un conjunt de senyals de maniobra d’entrada 
que, controlades per la lògica intrínsecament segura de l’enclavament, presentaran els 
aspectes adequats en cada moment en funció de l’estat d’ocupació de les vies d’aquesta zona. 

 

3. Principis d’explotació 

3.1. Senyals 

El sistema de senyalització del Tramvia de Saragossa estarà composat pels següents elements: 

- Senyalització tramviària 

- Senyalització semafòrica 

- Sistema FAP 

 

3.1.1. Senyalització tramviària 

Les senyals de tipus tramviari distribuïdes al llarg de la línia informaran al conductor de l’estat 
de la via precedent. Es trobaran en les estacions terminals i en les vies d’enllaç on hi hagi 
possibilitat de conflictes. S’implantaran generalment davant de cada aparell de via de motor 
elèctric i en situació normal indicaran l’estat de l’itinerari. 

L’autorització per a un determinat itinerari es podrà obtenir de tres maneres diferents: 
automàticament mitjançant una senyal electromagnètica, manualment mitjançant un teclat 
embarcat o uns controladors situats prop del senyal origen de moviment. El comandament 
d’itinerari permetrà situar l’aparell de via en la posició desitjada per seguir l’itinerari adient. Els 
controladors es col·locaran de manera que només puguin accedir-hi els conductors del 
tramvia. 

Totes les senyals i indicadors estaran situats a la dreta de la via segons el sentit de la marxa. 
També hi hauran senyals de tipus viari instal·lades en totes les interseccions viàries (carrers, 
passos de vianants). 

Es preveu senyalitzar tan sols les zones de maniobra, és a dir: 

- La zona de Terminal en la Parada Enlaces 
- La connexió del ramal a la Línia 1 

L’enclavament es complementa amb els següents elements de senyalització: 
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- Elements de detecció de posició 

- Agulles 

- Balises 

 

3.1.1.1. Enclavaments 

El sistema de senyalització tramviària comptarà amb enclavaments de tipus tramviari amb un 

nivell d’integritat de seguretat d’almenys SIL-2. 

L’enclavament rebrà l’estat de la via a través d’elements de camp com les balises, els circuits 

de vies i la posició de les agulles, i ho enviarà al lloc de comandament. De forma normal el 

comandament dels enclavaments en línia es realitzarà des de el tramvia cap els enclavaments. 

El lloc de comandament podrà enviar ordres al enclavament en funció de la informació rebuda 

pel tramvia i pels elements de via. 

 

3.1.1.2. Elements de detecció de posició 

La detecció del tramvia es realitza a través dels circuits de vies tramviaris, que divideixen la via 

en zones de detecció i controlen el pas del tramvia per un determinat tram de la via. Degut a 

que la circulació es realitza marxa a la vista, s’instal·laran circuits de via només en les zones 

d’agulles per poder realitzar els canvis de via de forma segura. 

 

3.1.1.3. Agulles 

Les agulles són els elements de la via a través dels quals es realitzen els desviament i els canvis 

de via. Pel seu accionament automàtic s’instal·laran motors d’agulles tramviaris de tipus 

normalitzat. La balisa de comandament d’agulla indicarà si l’agulla està o no bloquejada, de 

manera que mentre es trobi bloquejada no es podrà realitzar cap acció sobre ella. 

 

3.1.1.4. Balises de petició d’itinerari 

Les balises de petició d’itinerari permetran que el tramvia pugui emetre una ordre per a 

demanar que la posició de les següents agulles sigui a directa o a desviada. Aquestes balises 

seran detectades per un aparell receptor situat en la via i connectat al enclavament que rebrà 

la informació emesa per l’antena emissora situada en el material mòbil. 

 

3.1.1.5. Balises de relocalització 

Les balises de relocalització s’utilitzen per millorar la precisió del sistema de odometria i es 

col·loquen en la via com complement per la localització del tramvia i la actualització de la seva 

posició. 

S’instal·laran les balises de relocalització en els encreuaments de vies. En cas de no haver 

encreuaments viaris, s’instal·laran cada 500 metres en les rodalies de les estacions. 
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3.1.2. Senyalització semafòrica 

A l’haver de coexistir amb el mateix nivell el tramvia amb altres sistemes de transport urbà, la 

regulació semafòrica tramviària és fonamental que es coordini amb la resta de semàfors de les 

zones confrontants. Per aquest motiu, en les zones d’encreuaments amb el trànsit rodat 

existirà un sistema de regulació semafòrica que gestioni la intersecció entre el trànsit rodat i el 

tramviari. Per al correcte funcionament del sistema, l’arribada i sortida del tramvia haurà de 

ser detectada pel semàfor a través de les balises.  

Les senyals seran del tipus habitual en entorn tramviaris. S’instal·laran senyals de tipus LED de 

dos i tres focus. Les senyals tramviàries s’ubicaran en les zones properes a les agulles, 

encreuaments de vies o amb el trànsit rodat, parades,... 

El sistema de semaforització dotaria al tramvia d’un sistema de prioritat semafòrica amb 

l’objecte d’optimitzar la velocitat comercial. El sistema de semaforització disposaria de 

diferents nivells de prioritat que podrien ser escollits en funció de l’afecció a la resta d’usuaris 

en els diferents trams o eixos viaris, i la prioritat es realitzaria a través de detectors disposats a 

distàncies específiques dels semàfors de tramvia d’entrada als encreuaments. 

El sistema a subministrar hauria de ser capaç d’arribar a un mínim del 95% d’èxit (passar en 

verd sense haver d’aturar-se) al creuar el conjunt d’interseccions de la línia. 

L’objectiu final és la instal·lació de la línia de tramvia en el nou ramal, mantenint la tecnologia, 

protocols de comunicacions i dispositius, així com el funcionament, propis de la semaforització 

viària existent. Per a tal fi, els nous reguladors hauran de ser d’idèntica tecnologia i 

funcionament que la resta dels ja existents en la ciutat. 

La prioritat es dissenyarà minimitzant al màxim el impacte en el tràfic viari i de vianants 

(respecte de temps de rebuig, verds mínims, etc.), sense que afecti a la seguretat. 

Els reguladors del sistema de semaforització tramviari també s’integrarien en el Sistema de 

Semaforització Municipal de Saragossa: coordinació, control, monitorització, comandament, 

etc. així com el Sistema centralitzat ja existent en el PCC del tramvia. Això permetria als 

operadors del tramvia, només en els encreuaments afectats, monitoritzar els estats, modificar 

de manera eventual els paràmetres necessaris (i que afectessin només a la pròpia prioritat), 

per a optimitzar el funcionament del sistema de prioritat (temps d’aproximació, rebuig, etc.) 

així com extreure qualsevol tipus d’estadística. 

 

12.3.1.3 Sistema FAP 

Es preveu emprar un sistema de control puntual de velocitat FAP (Frenat Automàtic Puntual), 

el qual es un sistema de seguretat que controla la velocitat a la qual ha de circular el material 

mòbil. A diferència d’altres sistemes, el FAP només controla la velocitat en determinats punts 

en comptes de realitzar un control continu de la velocitat. 

Aquest sistema ja està en funcionament per la línia 1, pel que hauria d’integrar-se sota els 

mateixos criteris en les zones de maniobra del ramal i en les noves unitats de material mòbil. 
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3.2. Indicadors 

Hi ha dos tipus d’indicadors: els indicadors de destí i els indicadors d’energia de la catenària; 
ies col·locaran només en el sentit de la marxa. 

Els indicadors de destí s’instal·laran en els tallers, al costat de determinades 
senyalsd’autorització de moviments quan aquests puguin autoritzar més de dos destins 
diferents.Indicaran mitjançant lletres o xifres la via de destí autoritzada. 

Els indicadors d’energia de la catenària s’instal·laran per indicar l’existència o no d’energia 
endeterminats trams de catenària per cobrir diferents tipus d’incidències, 
actuacions,desviaments. Indicaran mitjançant lletres o xifres la presencia o no d’energia a la 
catenària. 

 

3.3. Maniobra 

Es considera maniobra qualsevol moviment durant el qual el tramvia hagi de circular per 
unaparell de via. Algunes maniobres estaran senyalitzades, és a dir, el conductor rebrà o 
nol’autorització de recórrer un itinerari per mitjà d’una senyal, en canvi, d’altres, no 
estaransenyalitzades i s’exigirà que es prenguin precaucions especials abans de ser 
autoritzades. 

La senyalització ferroviària de maniobres tindrà per objectiu: 

 Permetre una circulació segura dels trens al llarg de tots els itineraris prevists en les 
zones de maniobra (enclavament de les agulles, tractament de les incompatibilitats 
d’itinerari, senyalització de l’estat de l’itinerari al conductor) 

 Contribuir a la gestió dels moviments dels tramvies, per facilitar i optimitzar 
l’explotació (monitorització de línia i comandament de cotxeres) 

 

3.4. Explotació 

Es consideren dos modes d’explotació: en mode normal i en mode degradat. 

Mode normal 

Els tramvies recorreran el conjunt de la línia d’una estació a l’altra circulant per la via dreta en 
el sentit de la marxa. Les maniobres de retorn a les estacions estaran senyalitzades. 

A les zones de maniobra senyalitzades, la demanda d’autorització de recorregut es realitzarà 
automàticament per part del tramvia permetent disposar a dreta i esquerra de l’aparell de la 
via davant del qual es troba. A més, existirà la possibilitat de comandament local mitjançant 
l’accionament per part del conductor del botó corresponent a l’itinerari sol·licitat, situat en uns 
controladors a la proximitat de la senyal en qüestió. També es podrà realitzar la petició 
manualment des del controls de cabina del tramvia. 

Mode degradat 
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Entre l’ inici del traçat i la primera parada, s’ establirà tram en via única en cas d’avaria o 
incidència i estaran senyalitzades. Els aparells de via seran d’accionament elèctric. En cas 
d’interrupció del servei degut a un incident o a treballs que s’hagin de realitzar a la línia es 
permetran dos modes d’explotació: 

- Mitjançant la posada en servei d’una via única temporal: una de les vies es neutralitza i l’altre 
es farà servir alternativament en un sentit i en l’altre. Els PCC informarà al senclavaments 
responsables de l’equipament de via aquell tram de l’establiment d’un bloqueig en via única. 
Tot i estar senyalitzades les comunicacions dobles, aquest mode d’explotació requerirà 
precaucions especials. Les comunicacions es realitzaran per mitjà dels enclavaments per 
autoritzar els recorreguts. 

- Mitjançant l’establiment de serveis provisionals: el servei s’interromp a les dues vies i s’ha de 
preveure un servei substitutiu entre les parades terminal provisionals mitjançant autobusos. 
Els trams de línia encara en explotació es gestionaran provisionalment com dues línies 
independents i els tramvies actuaran com una línia d’una parada terminal provisional a una 
parada terminal normal, utilitzant sempre la via dreta segons el sentit de la marxa. 
L’alimentació de la catenària es podrà interrompre en cadascuna de les vies a la zona 
provisionalment no explotada. Es necessitarà la presencia d’agents qualificats en el lloc per 
organitzar, sota la supervisió de l’enclavament responsable, els moviments del tramvia. 

 

4. Descripció del sistema de senyalització proposat 

El sistema de senyalització es dissenyarà d’acord amb les normes específiques aplicables als 
sistemes de senyalització ferroviària i gestionarà les línies i el dipòsit d’acord amb els 
requeriments específics per garantir les necessitats de transport indicades en funció del model 
de transport d’explotació. A més a més, tindrà com a objectiu proporcionar un ambient 
operacional segur i eficient. 

Els elements ubicats en les regions de maniobra (mecanismes d’accionament d’agulles, 
senyals, etc.) estaran controlats per les lògiques dels enclavaments situats a les estacions més 
pròximes. 

Els enclavaments evitaran la formació d’itineraris incompatibles a les regions de maniobra 
mitjançant indicacions de senyals i indicadors. Per autoritzar el moviment d’una agulla, 
l’enclavament corresponent verificarà totes les condicions de seguretat per garantir l’operació 
de manera segura. L’autorització de les rutes es farà automàticament als enclavaments al 
rebre les peticions de itinerari de manera automàtica (ocasionalment de manera manual) per 
part dels tramvies. 

El sistema d’enclavament serà el responsable del control i la supervisió dels elements de 
senyalització com ara: 

 Autorització i comandament del motor d’accionament d’agulles. 
 Verificació de final de moviment d’agulles. 
 Inhibició de l’alimentació del motor d’accionament d’agulles. 
 Accionament de les senyals de maniobra. 
 Supervisió dels circuits de via per la localització segura de les composicions. 
 Supervisió dels dispositius de via que indiquen a l’enclavament la sol·licitud de 

moviment d’agulles (controladors o dispositiu receptor del sistema de control remot). 
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5. Característiques tècniques dels equipaments de via 

5.1. Senyals i indicadors 

Les senyals mostren els itineraris establerts, el funcionament correcte dels equips receptors de 
peticions, la recepció de peticions d’itinerari, etc. Els indicadors de destí i d’energia de la 
catenària permeten informar mitjançant números o lletres la via destí per les vies de dipòsit i 
la presència d’energia en determinats trams de la catenària. 

Els dos seran accionats pels enclavaments de forma segura i adequada per permetre 
l’orientació perfecta als conductors de les composicions i s’instal·laran en condicions totals de 
visibilitat. 

Les principals característiques de les senyals són: 

 Descripció: aquest equipament s’instal·larà en caixes de ferro no corrosiu amb accés 
dorsal. Les senyals estaran formades pels següents elements: leds de colors, caixes 
d’endolls i terminals de connexió de cables. 

 Gamma de temperatures entre -25º i 70º. 
 Característiques del grup de leds: el voltatge del conjunt serà de 12 volts amb potencia 

de 12 watts (un conjunt). 
 Distància de visibilitat: un mínim de 100 metres. 
 Nombre d’aspectes: cada unitat tindrà diferents aspectes (marcar itineraris). 
 Característiques d’instal·lació: exterior fixada sobre un pal metàl·lic. 
 Caixa metàl·lica: disposarà d’una tapa a la part del darrera amb clau i d’una entrada 

inferior pels cables. La caixa tindrà una capacitat de gir per poder adaptar-se a 
l’element que la fixa al pal. Els terminals de connexió dels cables permetran la 
connexió de fins a 2,5 mm2 de cables. 

 Pal: serà de tub d’acer galvanitzat amb un diàmetre i una alçada apropiades. 

 

5.2. Mecanismes d’accionament d’agulles 

Els mecanismes d’accionament consisteixen bàsicament en un dispositiu de maniobra d’agulles 
amb accionament electromagnètic i amb comprovacions de posició de les agulles. Aquests 
dispositiu està format en principi per dues bobines i un induït que requereixen un 
manteniment mínim, no tenen desgast significatiu ni els hi cal lubricació. 

Les principals característiques i especificacions tècniques d’aquest mecanisme d’accionament 
d’agulles són: 

 Ample de via: de 900 a 1450 mm. 
 Carrera de l’agulla: de 32 a 60 mm. 
 Atac de l’agulla: cargol amb cap de martell. 
 Connexió del comprovador d’agulla: bloc d’agulla. 
 Pressió de la caixa de molla: 1250N (màxim 2000 N). 
 Moment necessari pel canvi manual: 150 a 230 Nm. 
 Temps de duració del canvi: 0,8 a 1,5 segons. 
 Doble imant de tracció: 600/700 Vcc (-30,+20)%. 
 Consum de corrent: 11,17 A amb 600 Vcc, 5% ED. 
 Oli hidràulic per l’esmorteïdor hidràulic: oli tipus Esso J32. 
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La caixa de terra pel mecanisme d’accionament d’agulles tindrà les següents característiques: 

 Instal·lat centralment. 
 Construït en acer soldat. 
 Caixa de drenatge instal·lada fora de la caixa de terra. 
 Canals pel drenatge de la punta de l’agulla. 
 Connexió en l’agulla amb juntes i cargols de l’agulla. 
 Protegida contra la corrosió. 

L’allotjament del mecanisme d’accionament d’agulles tindrà les següents característiques: 

 Tots els muntatges estaran instal·lats dins l’allotjament. 
 Tindrà bona accessibilitat, protecció ideal i permetrà un manteniment fàcil i ràpid 

delsmuntatges. 
 Precinte de llarga duració a la tapa. 
 Precinte de l’àrea de connexió mitjançant tubs flexibles d’acordió. 
 Alçada ajustable. 
 Precinte impermeable de l’obertura de l’eix motor. 

La unitat d’accionament tindrà una tensió de funcionament d’entre 600 i 750 Vcc. 

La caixa de molla tindrà dos molles amb cargols ajustables i funcionarà a pressió en la direcció 
de la posició de l’extrem de l’agulla quan s’hagi creuat la posició central. 

 

5.3. Circuits de via 

El circuit de via detecta la presencia d’un vehicle ferroviari en una secció de la via sense que 
sigui necessari cap altre sistema de transmissió embarcat, com ara un emissor. Estarà 
dissenyat amb estructures redundants i serà “fail-safe”. 

Els sistema permetrà portar a terme les següents tasques sobre la línia: 

- Senyalització de l’estat, lliure o ocupat, de les seccions de via amb agulles. 
- Protecció de seccions de via única temporal. 
- Anunci d’aproximació i d’alliberació de semàfors de senyalització. 

El circuit de via té les següents avantatges respecte altres tecnologies: 

- Compatibilitat electromagnètica amb tipus de cotxes moderns. 
- Compatibilitat amb els sistemes de garantia de via lliure existents. 
- Fiabilitat elevada. 
- Producció de justificacions i justificants de seguretat. 
- Valors elevats de MTBF. 
- Muntatge simple i ràpid. 

L’element principal del sistema es situarà en un xassís o en una caixa de senyalització 
col·locada al llarg de la via i unida amb un cable blindat de cuir amb el circuit de la via. Quan 
una circulació penetra dins el circuit dela via, el circuit detecta el canvi d’estat i garanteix el 
bloqueig d’un relé de sortida, el retorn del qual serà vigilat per un ordinador de seguretat. La 
secció de la via no es tornarà a alliberar fins que la massa metàl·lica de l’últim cotxe no hagi 
sortit de la zona d’acció. 
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5.4. Lògica de bloqueig de separació 

S’utilitzen per possibilitar el manteniment d’una distancia adequada entre tramvies 
consecutius en el mateix sentit, garantint el compliment de l’ interval d’explotació entre 
tramvies. 

Els enclavaments seran els responsables de les lògiques de bloqueig de separació i accionaran 
les senyals d’acord amb les situacions dels circuits de via ubicats davant i les eventuals 
informacions generades per altres enclavaments. 

 

6. Característiques dels enclavaments definitius 

El sistema de interbloqueig de processador vital consistirà en un sistema de interbloqueig 
electrònic amb criteris de disseny i verificació coherent amb els sistemes de relés 
electromagnètics que es fan servir a les aplicacions ferroviàries. 

Les principals característiques d’aquests sistemes són: 

 Elevat nivell de seguretat 
 Estàndards de gran qualitat en termes de disseny i producte 
 Capacitat per adaptar-se a qualsevol necessitat d’aplicació en termes de funcionalitat 

icriteris de funcionament. 

Es presentaran en una estructura modular que permetrà utilitzar-los en una àmplia gamma 
deconfiguracions i aplicacions, proporcionaran opcions de configuració adequades per 
estacionspetites, mitjanes i grans. 

Es podran aplicar en vies úniques, vies dobles, en sistemes de dues vies de mida mitjana amb 
la possibilitat de commutar senyalització i també en sistemes grans amb lògica distribuïda 
mitjançant una xarxa de comunicació sense risc d’errades. 

Els enclavaments estaran dissenyats per: 

 Garantir un nivell de seguretat molt elevat demostrat matemàticament 
 Garantir un nivell de qualitat molt elevat en el procés de producció i durant el procés 

de configuració portat a terme en cadascun dels sistemes 
 Garantir una facilitat d’ús en una amplia gamma de sistemes de diferents dimensions.
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1. Introducció 

En aquest apartat es proposa una solució per la xarxa de comunicacions del tramvia de Saragossa 

que serveix de suport per diferents serveis relacionats amb l’explotació del tramvia i que precisen 

d’intercanvi de dades. 

En consonància amb el sistema de transmissió ja existent a la línia 1, la premissa de partida és una 

xarxa de comunicacions sobre fibra òptica basada en la xarxa de transmissió digital síncrona SDH. 

La xarxa SDH s’implementarà amb una ampliació d’aquesta en els trams anteriors als que estarà 

connectada per a disposar de comunicació amb el lloc de comandament ubicat a Valdespartera. 

 

1.1. Serveis oferts 

La xarxa de comunicacions a implementar en el tramvia de Saragossa permetrà disposar dels 

següents serveis: 

UBICACIÓ SERVEIS 

SUBESTACIONS Telecomandament subestacions de tracció 

Telefonia  

PARADES Interfonia 

Sistema d’Informació del Tramvia 

Bitlletatge 

LLOC DE COMANDAMENT Control telecomandament subestacions 

Control Sistema Informació del Tramvia 

Control Bitlletatge 

Telefonia 

 

Per a que aquests serveis siguin oferts d’una manera òptima és necessari que la xarxa disposi de 

les següents funcionalitats: 
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 La xarxa de comunicacions haurà de tenir algun tipus de segmentació, que impedeixi que 

paquets de broadcast emesos per un node s’extenguin per tota la xarxa. 

 Des del Lloc de Comandament del Tramvia de Valdespartera s’haurà de tenir connectivitat 

amb tots els equips connectats a la xarxa de comunicacions en parades, subestacions i 

enclavaments del Tramvia de Saragossa. 

 La xarxa disposarà de camins redundants per a que en cas de que un equip o enllaç deixi 

de funcionar el servei segueix estant operatiu. 

 Permetrà implementar amples de banda reservats amb retràs garantits coneguts per 

“Qualitat de servei”, característiques necessàries pels serveis d’interfonia. 

 

2. Xarxa de transmissió 

El sistema de transmissió constitueix l’artèria central per la qual circulen el conjunt d’informacions 
relatives a l’explotació de la línia del tramvia. Aquestes informacions poden serde veu i/o dades. 

Aquests sistema de transmissió inclou: 

 Comunicacions telefòniques entre la centraleta PABX (ubicada al PCC) i els terminals 
telefònics remots (ubicats en parades, subestacions, tallers...). 

 Comunicacions telefòniques d’emergència. 
 Transmissions d’àudio del sistema de megafonia entre el PCC i les parades. 
 Transmissions entre els sistemes de senyalització i els equips remots i el PCC. 
 Dades del sistema de billetatge des de les parades fins la unitat central. 
 Dades del sistema de teleindicadors transmeses entre el PCC i les parades. 
 Senyals de selecció i alarmes del sistema de megafonia cap a les parades, tallers i cotxeres. 
 Senyals de comandament i control entre la unitat central del sistema SCADA i les unitats 

remotes. 
 Senyals de vídeo del sistema de videovigilància entre les parades i punts estratègics i el 

PCC. 
 Posició del tramvia al PCC via radio. 

El sistema de gestió de la xarxa permetrà: 

 Supervisar permanentment i continuadament l’estat de la xarxa de transmissió i delsseus 
components. 

 Monitoritzar les prestacions de transmissió, qualitat de servei, nivells de transmissió,etc. 
 Realitzar reconfiguracions a distància i facilitar els treballs de manteniment. 

 

2.1. Xarxa troncal de comunicacions 

Per la comunicació entre el PCC de Valdespartera i les noves parades, subestacions, i elements 

telecomandats de línia, es requerirà ampliar la xarxa de transmissió existent en la línia 1 i integrar 

en aquesta els nous elements. El medi físic per a la comunicació es realitzaria mitjançant fibra 

òptica monomode, connectant-se a través de switches de parada a nodes dels sistemes. 
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Figura 1. Connexió dels serveis de parada amb un dels switches de parada 

Les característiques requerides per la xarxa de transmissió en el tram del ramal haurien de ser 

similars a les existents en la xarxa troncal de la línia 1, amb la finalitat de garantir la integració: 

transparència, heterogeneïtat, seguretat de funcionament, observabilitat i qualitat de transmissió. 

També ses preveu la instal·lació d’un sistema Wifi, a semblança al ja existent en la línia 1, que 

permetés, al llarg del ramal, l’intercanvi de comunicacions de dades “no crítiques” entre els 

vehicles amb els nodes de comunicacions en les parades. 

Les funcionalitats d’aquest sistema haurien de ser similars al existent, així com les prestacions de 

cobertura en el ramal. 

La xarxa troncal de comunicacions estarà formada per cables de fibres òptiques que uneixen 

nodes actius, formant un mitjà detransport d’alta velocitat, fiable i redundant que suporta els 

serveis de veu, dades, LAN (LocalArea Network) i vídeo. 

Els sistema de transport de telecomunicacions ha de tenir les següents característiques: 

 Disponibilitat. 
 Seguretat. 
 Redundància. 
 Facilitat de manipulació. 
 Expansibilitat. 
 Reconfiguració. 
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 Flexibilitat. 
 Sistema obert. 

La xarxa troncal es conformarà mitjançant la interconnexió dels nodes òptics a través d’un doble 
anell de dues fibres òptiques monomode, operant en la segona finestra de transmissió (longitud 
d’ona  λ = 1310 mm). En condicions normals només romandrà actiu un anell, per on es 
transportarà la informació. L’altre anell es troba en estat de reserva activa i es posa en 
funcionament quan a l’anell actiu pateix algun problema. 

Alguns d’aquests problemes importants poden ser: 

 Si s’arriba a tallar el cable de fibra òptica completament, de manera que tan l’anell actiu 
com el de reserva s’interrompessin, el sistema efectuaria un aïllament del problema i 
mantindria la comunicació entre tots els equips encara que estiguessin connectats a 
l’anell. 

 En el cas d’interrupció de l’alimentació elèctrica o en el cas d’agregar un nou nodeòptic, el 
sistema seria capaç de reconfigurar-se automàticament. 

La xarxa troncal de telecomunicacions està formada per: 

 Una part passiva, formada pels cables de fibra òptica amb els seus components 
 Una part activa, formada pels nodes i sistema de gestió. Cada node estarà equipat amb un 

regenerador de senyals òptiques, interfícies per les aplicacions i interfícies per la 
supervisió i control. 

Cada node tindrà estructura modular per facilitar el recanvi dels mòduls i la modificació de la seva 
configuració. El xassís del node consistirà en un rack de 19” i els mòduls hauran de ser de fàcil 
muntatge. 

Fibra òptica 

La xarxa de fibra òptica transcorrerà entubada per dos tubs independents i tindrà sortides de 
repartidors a cada parada on s’instal·lin els equips dels diferents sistemes. La fibra es posarà amb 
arquetes que permetin la seva reposició de forma fàcil i que no es produeixin radis de curvatura 
inadequats. Aquests requeriments estan encaminats a evitar l’alteració de les característiques de 
les fibres per esforços radials motivats per l’efecte pinça dels dipòsits de tracció, o bé per 
sobrepassar les tensions de tracció longitudinals admissibles. 

Durant l’operació d’estesa, així com en la instal·lació definitiva del cable, aquest no haurà de ser 
sotmès en cap moment a curvatures excessives. Els radis mínims correspondran als marcats pel 
fabricants, augmentant-los un 20% com a mínim marge de seguretat. 

Arquetes i canalitzacions 

Les arquetes de registre seran normalment prefabricades, de formigó o de plàstic d’alta resistència 
(polipropilè verge). Tindran les dimensions necessàries, en funció del número de conductes que 
entrin i surtin d’ella, i en qualsevol cas seran aquelles que permetin respectar els radis mínims de 
curvatura dels cables de fibra. 



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 13. Sistema de comunicacions  8 

Les diferents tipologies de la canalització subterrània a realitzar seran fruit de combinar els 
paràmetres de disseny següents: 

 Número de conductes. 
 Tipus de conductes (corrugats de doble paret o llisos). 
 Diàmetre dels tubs. 
 Tipus de paviments pel qual discorre la canalització. 
 Tipus de protecció de la canalització (formigó o sorra). 

En l’interior d’un dels conductes dedicats a la fibra òptica s’introduiran subconductes (normalment 
de Ø32 o 40 mm) amb la finalitat d’augmentar la capacitat del conjunt de les canalitzacions. Els 
subconjunts aniran equipats amb tapes en cadascun dels seus extrems i filguia. Per norma general, 
s’instal·larà una sola mànega de fibra per subconducte. 

Armaris 

Els armaris utilitzats per la construcció de la xarxa permetran allotjar els equips de senyal de 
telecomunicacions (fibra òptica i/o radiofreqüència) amb els diferents tipus de serveis que la xarxa 
està preparada per oferir. Aquests armaris tindran una estructura interna modular, acomodant-se 
els equips sobre guies perfil de 482.6 mm (rack 19”). Alternativament, els equips podran muntar-
se sobre plataformes de fixació fixades a la paret del fons de l’armari. 

Els espais dedicats a l’estesa ordenada de cables, es disposaran elements de guiat d’aquests que 
siguin necessaris. No es permetrà la instal·lació de cap cable que quedi fora d’un camí prefixat 
mitjançant els elements adequats. Els diferents cables s’ encintaran de forma que quedin 
instal·lats en masses ordenades. Els cables de fibra òptica mai s’embridaran amb brides de nylon. 

A l’interior dels armaris també es disposarà d’un carril pels elements de protecció i distribució 
elèctrica, amb els interruptors automàtics necessaris depenent dels equips allotjats en el seu 
interior, quedant sempre un interruptor automàtic de reserva i dos endolls per la connexió 
provisional d’equips de mesura i prova (presa de tensió de servei). Els interruptors sempre es 
situaran a la part frontal de l’armari, i les guies d’alimentació a la part inferior. 

L’alimentació elèctrica de l’armari es realitzarà amb un sol cable de la secció adequada al consum 
previst pels equips que s’instal·laran a l’armari, que es connectarà a la sortida d’interruptor 
automàtic, dimensionat convenientment, del quadre elèctric de distribució de l’armari 
d’alimentació de la parada. 

Els armaris també disposaran d’il·luminació, alimentada mitjançant un filtre que eviti les 
interferències que produeix la seva posada en marxa i el seu apagat. La presa de tensió serà pròpia 
de cada armari i s’integrarà en la guia d’alimentació. 

Està previst que els armaris tinguin una vida útil de 25 anys, per això han d’estar dissenyats per 
instal·lar-se a la intempèrie. A més, tindran una ventilació forçada d’aire, amb ventiladors axials 
col·locats a la part superior. Aquests ventiladors han de ser accessibles pel seu manteniment i han 
de ser capaços de crear un flux d’aire suficient al voltant dels equips per evitar la formació de 
condensacions sota qualsevol condició desfavorable. 
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Cada armari disposarà de dues portes d’accés frontal i dues lateral. L’armari col·locarà sobre una 
base que l’aixecarà de terra: 

 20 cm en cas d’instal·lació a la intempèrie 
 15 cm en la instal·lació interior 

 

2.2. Sistema de radiocomunicacions 

En un sistema PMR (Private Mobile Radio) totalment digital, la informació tramesa (veu, dades i 
senyalització) es codifica entre el terminal emissor i el terminal receptor. 

Els avantatges del sistema digital front els sistemes analògics o parcialment digitals són: 

 Alta qualitat de veu. 
 Qualitat constant fins al màxim de cobertura. 
 Protecció intrínseca contra escoltes. 
 Integració de veu i dades. 
 Nivells de recepció menors. 

En cada tramvia existirà un equip de radio tren – terra capaç de suportar les comunicacions 
bidireccionals de veu i dades entre el PCC i el vehicle. 

La radio telefonia serà provada en grup tancat (PGC), preferiblement digital i basada en TETRA i 
amb cobertura en tot el traçat, taller, cotxeres i dependències. Des del PCC es poden fer trucades 
generals, selectives de grup i d’emergència. Els tramvies només podran comunicar-se amb 
l’operador del PCC. 

En els vehicles existirà la possibilitat de transmetre un senyal d’emergència que activarà la 
transmissió amb el PCC i connectarà el vehicle amb els sistemes de control de tràfic, SAE, 
bitlletatge, megafonia i de teleindicadors del PCC. 

El sistema de radiocomunicacions també cobrirà els terminals portàtils del personal de 
manteniment i seguretat havent de donar cobertura al llarg de tot el traçat, dependències, 
cotxeres i tallers. Prestarà tant servei de dades com de veu. Respecte els serveis de veu, existiran 
diferents usuaris del sistema de radio distribuïts per les línies agrupats en: 

 Conductors. 
 Personal d’explotació. 
 Personal de manteniment. 
 Personal de seguretat. 

El PCC actuarà com a centre de control de trucades per a tots els conductors i es podrà establir, 
per a cada grup d’usuaris, els següents tipus de trucades: 

 Trucades selectives. 
 Trucades generals. 
 Trucades d’emergència. 
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 Trucades de grup. 

Cadascun d’aquest grups d’usuaris té diferents requisits de comunicació: 

 Radiotelefonia tren: selectiu, prioritari i dedicat. Trucades selectives, generals i 
d’emergència. 

 Megafonia en tramvies: missatges del PCC al passatge del tramvia. 
 Radiotelefonia de seguretat: comunicació entre PCC i personal de seguretat. 

El sistema de radiocomunicacions donarà els següents serveis de dades: 

 SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació). 
 Posicionament del tren. 
 Sistemes embarcats d’informació al viatger. 
 Paràmetres de diagnòstic del tramvia. 
 Manteniment. 
 Transmissió / recepció de missatges alfanumèrics a equips mòbils. 

 

3. Subsistemes de comunicacions 

3.1. Subsistema de telefonia / interfonia 

Aquest sistema està basat en una centraleta telefònica (PABX) apta per la transmissió de veu i 
dades. La PABX controla les comunicacions de tots els sistemes de telefonia general, d’explotació i 
de manteniment, així com el sistema d’emergència. A més, també proporciona la comunicació 
amb la xarxa pública de telefonia. 

El sistema de telefonia està dissenyat per constituir la xarxa privada de telefonia del Tramvia de 
Saragossa. Donat que aquest sistema no té finalitats comercials, no disposarà de consola. 

La interfonia es compon de telèfons “mans lliures” ubicats a punts específics de les estacions. 

Aquesta xarxa de telefonia té les següents prestacions: 

 Directa: només es necessita prémer un botó per establir una trucada. 
 No bloquejable: el canal sempre està disponible. En cas que el receptor d’una trucada 

estigui ocupat s’il·luminarà un indicador visual i sonarà un timbre d’avís de trucada 
pendent. 

 

3.2. Subsistema de videovigilància 

Es tracta d’un sistema de CCTV que permet recollir i transmetre imatges des de les estacions cap 
als monitors del PCC. 
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Es compon d’un sistema de càmeres digitals connectades a uns moduladors que permeten la 
transmissió d’imatges mitjançant línies de fibra òptica dedicades cap al PCC. Les imatges es reben 
als monitors del PCC a través d’una matriu de commutació de vídeo. 

L’operador del PCC pot triar mitjançant una consola les imatges de les parades i de les cotxeres 
cap els monitors i la vídeo gravadora. 

La instal·lació CCTV de cada parada constarà de tres càmeres CCTV i dos elements moduladors, per 
a optimitzar el consum de fibra òptica. Un dels elements moduladors s’instal·larà dins de l’armari 
de Telecomunicacions a la mateixa parada i estarà connectat a la transmissió i a les càmeres d’un 
costat i de l’altre a la Sala Tècnica dels Tallers. 

 

3.3. Subsistema de megafonia 

El sistema de megafonia està dissenyat per a transmetre fonts sonores als viatgers a les estacions 
com dins el material mòbil. Aquests fonts sonores poden ser: 

 Missatges pre-gravats o emesos directament pel controlador del PCC. 
 Música ambiental. 

Des del PCC es podrà seleccionar mitjançant una consola amb teclat una o vàries parades a les 
quals es vol enviar un missatge. Per realitzar aquesta funció, l’operador disposarà d’un micròfon 
amb els comandaments associats. 

Donat que les parades es troben en zona urbana, la megafonia haurà d’estar molt focalitzada en 
l’àmbit de la parada i s’utilitzarà només per avisos i no per música o consell comercials. 

S’instal·laran a cada parada els següents equips 

 Amplificadors. 
 Altaveus en andanes. 
 Unitats de control remot. 

En paral·lel amb la sortida dels amplificadors cap als difusors, es connectarà l’entrada de la via de 
retorn. Aquesta mateixa entrada servirà per detectar si els difusors funcionen 

correctament. Si les condicions acústiques ho permeten, s’instal·laran altaveus integrats en els 
equips del sistema de teleindicadors i es col·locarà un altaveu en cadascuna de les cares dels 
panells teleindicadors per donar cobertura a tota l’estació. 

La unitat de control és l’element més important de la instal·lació i de la que depèn la funcionalitat 
del sistema. Tindrà capacitat per controlar les entrades i les sortides mitjançant un bucle de 
comunicacions RS422. El control i funcionament de la unitat es realitzarà mitjançant les seves 
sortides, relés que s’encarregaran d’efectuar les commutacions d’àudio, així com d’activar les 
entrades de la pròpia unitat. La funció bàsica d’aquest equip serà la selecció de la senyal que 
s’emetrà a l’estació per la línia d’altaveus. 
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A cada estació, la unitat de control s’encarregarà de: 

 Gestionar les ordres enviades des de la consola del PCC per mitjà del sistema de 
transmissió de dades per fibra òptica. 

 Informar del seu estat a l’ordinador de comunicacions del PCC de forma que aquest tindrà 
coneixement de la operativitat del sistema en el seu conjunt. 

Les entrades i sortides de les que disposarà l’equip són: 

 Entrades: línia de música ambiental, línia d’avisos del PCC i via de retorn d’andanes. 
 Sortides: sortida d’amplificador d’andana. 
 Comunicació: línia de dades. 

La unitat de control remot i els sistemes de megafonia s’ubicaran a l’interior dels armaris de 
comunicació de les estacions. 

 

3.4. Subsistema teleindicadors i d’ informació al viatger 

En cada parada s’haurien de mostrar missatges visuals (registrats o no) en els panells d’informació 

a viatgers a partir del Lloc d’Operador del ramal situat en el PCC, per anunciar els horaris, arribada 

i sortida dels combois, però també en cas de pertorbacions. 

Les funcionalitats d'aquests panells i del sistema d'informació serien similars als existents a la línia 
1, permetent, en cas que es desitgi per motius d'operació, poder coordinar missatges comuns 
entre les dues línies . La gestió d'aquests missatges també hauria de poder ser independent des 
del lloc d'operació dedicat íntegrament al ramal. 

Aquests missatges procedirien: 

 Automàticament del SIV (hora, arribada, sortida...) 

 De l’agent de regulació en PCC, a través dels comandaments de l’estació SAE SIV Radio 

A bord dels vehicles, s’instal·laran pantalles d’informació que permetran: 

 L’emissió de missatges sonors emesos pel conductor o el agent de regulació del PCC 

 Mostrar missatges visuals sobre les pantalles embarcades 

 En l’exterior dels tramvies, el número de línia i el destí, que s’indicarien sobre els panells 

visibles frontal i lateralment 

El sistema de teleindicadors té com a objectiu proporcionar informació als viatgers sobre el temps 
d’arribada i de destí dels tramvies, així com altres informacions de caràcter general i relatives a 
l’estat del servei. El sistema ha de ser capaç de: 

 Mostrar als viatgers cadascuna de les estacions de destí dels pròxims tramvies i els minuts 
que falten fins l’arribada dels mateixos. 

 Informar als viatgers sobre qualsevol incidència relativa al servei. 
 Actualització de la informació en temps real. 
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 Mostrar als viatgers l’hora local. 

Els missatges que mostraran els teleindicadors podran ser introduïts des del lloc d’operador al PCC 
i des del propi servidor de teleindicadors. 

Els panells indicadors estaran constituïts per un conjunt de mòduls de cristall líquid o LEDs. Els 
panells d’andana exterior, intempèrie, tindran un grau de protecció mecànica elevat, per poder 
suportar les inclemències del temps i els actes vandàlics. 

Cadascuna de les línies formada per mòduls, haurà de poder ser orientada individualment en el 
sentit vertical per poder tenir una perfecta visió des de qualsevol punt de l’andana. Donada la 
naturalesa dels mòduls de cristall líquid, en el cas d’utilitzar aquesta tecnologia per forma run 
panell teleindicador, el taulell haurà d’estar dotat d’una font de llum. També haurà de tenir en 
compte la necessitat d’incorporar-se un mínim de dos altaveus del sistema de megafonia. 

Els panells teleindicadors estaran ubicats en el punt central de les andanes a les estacions. El 
cablejat d’estació cap a aquests panells s’instal·larà per canalitzacions previstes a l’interior de les 
marquesines, plataformes o qualsevol altre sistema que els deixi inaccessibles a l’usuari. Pel 
disseny dels recolzaments haurà de tenir-se en compte la integració arquitectònica amb l’entorn 
de l’estació. Hi haurà d’haver dos tipus de cablejat pels teleindicadors: un per alimentació de 220V 
i un altre per comunicació i dades adequat a la interfície elèctrica del tipus de canal que dóna el 
servei. 

Mitjançant aquest sistema integrat al vehicle, s’informarà al viatger de manera automàtica del 
nom de la següent parada i dels corresponents enllaços si s’escau. S’hauran d’utilitzar balises 
instal·lades en via i en el propi sistema de radiotelefonia, sempre i quan es garanteixi la precisió 
del punt on s’ha de donar l’avís. 

En la part superior de totes les portes d’accés de viatgers es col·locarà un esquema de tota la línia, 
indicant l’itinerari recorregut, el pendent i altres informacions de circulació i intercanvis. 

També s’indicaran amb indicadors lluminosos visibles per quin costat es baixarà fins arribar a la 
següent estació. 

 

3.5. Subsistema de control d’accessos i detecció de laintrusió 

L’objectiu d’aquest sistema és garantir l’accés segur a les subestacions elèctriques, PCC, tallers i 
cotxeres, armaris del sistema de transmissió... i permet: 

 Detectar una intrusió en espais controlats. 
 Senyalitzar una intrusió als operadors. 
 Restringir l’accés als espais controlats. 

El sistema disposarà d’una interfície amb el sistema de vídeo que permetrà la visualització i 
enregistrament d’imatges en el cas de possibles intrusions, la detecció de les quals ha de ser 
immediata. 
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3.6. Subsistema SAE 

El sistema SAE permetria a l’operador del ramal adaptar l’oferta de transport a les necessitats en 

temps real i a la planificació prevista. 

S’hauria de dotar al lloc de l’operador d’un sistema que garantís una supervisió instantània de 

l’explotació en comparació amb la teòrica, i es representaria de forma sintètica (indicadors, 

mapes, gràfics, sinòptics....) mitjançant una interfície home-màquina per permetre enviar ordres 

de regulació al personal i als equips. 

Amb la finalitat de poder garantir una operació coordinada amb la línia 1, el sistema SAE a 

implementar per el ramal haurà de complir certs requisits mínims per a poder gestionar la 

connexió entre el ramal i la línia en operació. 
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1. Introducció 

Per tal d’establir els requisits generals per a l’especificació tècnica del material mòbil, cal 
considerar com a condicionant principal la necessitat d’interoperativitat entre el tram objecte 
d’aquest estudi i el sistema tramviari ja definit ens els trams construïts del tramvia existent; és 
a dir que el material rodant ha de ser capaç de circular amb totes les garanties de fiabilitat i 
seguretat en el tram nou però també en l’antic. 

El present annex té per objectiu definir la tipologia de material mòbil que transcorrerà sobre 
l’extensió del tramvia de Saragossa. Al tractar-se d’una extensió de tramvia, l’elecció del 
material mòbil està subjecte a la tipologia de material escollit per la línia 1 del projecte. 

El material mòbil seleccionat durant la línia 1 del projecte és l’Urbos III, construït per CAF. La 
quantitat de tramvies ha estat en 6 tramvies. 

 

2. Descripció general del vehicle tipus 

El Tramvia Urbos és una família de tramvia de pis-baix construït per CAF. Té un disseny 
modular i una longitud de 30 a 50 metres. Es tracta d’un tramvia d’ample 
internacional, bidireccional amb dos cabines de conducció, constituït per 5 caixes 
articulades que es recolzen en dos bogies motors en els seus extrems, i en un bogie 
portant en la caixa central. L’equip de tracció està basat en tecnologia IGBT i motors 
trifàsics asíncrons. Disposa d’un equip ACR híbrid dotat d’ultracondensadors i bateries 
Ni-MH que permeten realitzar el recorregut entre dos estacions sense catenària.  

 

 
Figura 1. Esquema de l’exterior del Urbos III, on es distingeixenels 5 cotxesamb 3 bogies 

 

El fre de servei, principalment elèctric, es complementat només en el cas de necessitat 
pel fre hidràulic en tots els bogies. El fre d’emergència pren les seves prestacions per 
combinació de tots els diferents sistemes de frenada disponibles en la unitat, fre 
elèctric, hidràulic i patins electromagnètics.  

El control del tren, així com de la tracció, el fre i la resta d’equips principals es realitza 
mitjançant microprocessadors. Disposa d’un sistema de climatització de la sala de 
viatgers, l’equip de climatització de cabina és independent del de la sala de viatgers. 

El disseny del vehicle serà idèntic als que ja circulen per l’actual línia 1 de Saragossa. 
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2.1. Subministrament energètic 

El tramvia de Saragossa s’alimenta a través de la catenària de 750 Vcc i posseeix tres bogies, 
dos d’ells motors, contant en total amb 8 motors de 60 kW de potència cada ú. 

La característica més destacable i innovadora de l’Urbos III és el sistema ACR 
d’emmagatzematge d’energia en el propi tramvia, mitjançant un conjunt de bateries i ultra-
condensadors que li permetin recuperar energia durant la frenada del comboi, podent-se 
aprofitar després. Amb aquest sistema, reforçat amb un sistema de càrrega en les parades, 
mitjançant patí inferior, es garanteix la circulació del tramvia sense necessitat de catenària 
durant curts espais de temps. 

 

2.3. Resum de les característiques generals del materialmòbil: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

FABRICANT CAF 

MODEL URBOS III 

COMPOSICIÓ 5 caixes articulades sobre 3 bogies 

AMPLE DE VIA 1.435 mm 

LONGITUD 32.366 mm 

AMPLADA EXTERIOR 2.650 mm 

ALTURA DE PIS 350 mm 

ALTURA D’ACCÉS 320 mm 

ALTURA EXTERIOR (PANTÒGRAF ABATUT) 3.600 mm 

DISTÀNCIA ENTRE BOGIES 11.245 mm 

DIÀMETRE DE RODES 590/510 mm 

ALÇADA D’ENGANXAMENT 350 mm 

PAS LLIURE DE PORTES DE FULLA DOBLE 1.300 mm 

Nº DE PORTES DE FULLA DOBLE PER COSTAT 4 

PAS LLIURE DE PORTES DE FULLA SIMPLE 800 mm 

Nº DE PORTES DE FULLA SIMPLE PER COSTAT 2 

PES DEL VEHICLE EN BUIT 45.450 Kg 

ESTRUCTURA DE CAIXA Alumini 
Taula 1. Característiques generals del material mòbil 
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2.3. Resum de les prestacions del material mòbil: 

PRESTACIONS 

VELOCITAT MÀXIMA 50 km/h 

TENSIÓ D’ALIMENTACIÓ 750 Vcc 

ACCELERACIÓ D’ARRANCADA 1.2 m/s2 

DESACCELERACIÓ DEL FRE DE SERVEI 1.2 m/s2 

DESACCELERACIÓ DEL FRE D’EMERGÈNCIA 2.4 m/s2 

POTÈNCIA TOTAL 8x60 kW 

PLACES DE PEU PER TRAMVIA (6 PER M2) 142 

PLACES SENTADES  56 

RADI MÍNIM DE CORBA 20 m 
Taula 2. Prestacions del material mòbil 

3. Reportatge fotogràfic 

 
Figura 2. Urbos III en circulació per Saragossa per la línia 1 



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 14. Material mòbil  7 

 
Figura 3. Urbos III en una parada de la línia 1 a Saragossa 

 
Figura 4. Cotxera dels vehicles a Valdespartera 
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Figura 5. Interior de l’Urbos III de Saragossa 

 

 
Figura 6. Seients i sistema de billetatge de l’Urbos III de Saragossa 
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Figura 7. Cabina de conDUcció de l’Urbos III
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1. Introducció 

El present annex té com objectiu definir els principis generals d’explotació de la cotxera de la 
línia de tramvia de Saragossa. 

La cotxera del tramvia pel nou ramal serà la mateixa que la emprada ja actualment per la L1, 
ubicada en Valdespartera. Es pretén analitzar l'estat actual de la cotxera i estudiar, si fes 
falta, l'ampliació d'aquesta per la nova flota de tramvies suplementaris deguts a l'extensió 
de la xarxa. 

L’objectiu d’aquest annex no és presentar els equipaments i els processos de les operacions 
de manteniment. 

 

2. Situació 

La cotxera es troba ubicada en una parcel·la de titularitat municipal adjacent amb l'avinguda 

Gómez Laguna i el carrer Volver a empezar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicació de la cotxera en el traçat de la línia 1 
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3. Funcions i característiques 

És des d'aquí on és controlarà tota la informació sobre el manteniment i la programació del 

tramvia, i es vigilarà la senyalització ferroviària de tots els quilòmetres del traçat de la línia.  

En els tallers es netejaran tant l'interior com l'exterior dels vehicles. A més, s'inspeccionaran 

periòdicament les peces, accessoris i altres elements subjectes a deteriorament o fallida. 

També es repararan o substituiran les parts danyades i es substituiran periòdicament els 

consumibles i les peces dels vehicles. 

El cervell central comptarà amb punts d'informació al llarg de tot el trajecte i amb el suport del 
Centre de Gestió de Trànsit de Mobilitat Urbana , des del qual es vigilarà el correcte 
funcionament de tots els semàfors i senyals de la línia i de les interseccions urbanes. 

El recinte tindrà capacitat per aparcar a les cotxeres 31 vehicles de 33 metres de longitud i 
altres 6 més en les vies de taller. La parcel·la comptarà amb una estació de servei, una nau de 
tornejat que es dedicarà al reperfilat de les rodes, una zona de rentat dels combois, els tallers, 
un aparcament i un edifici administratiu. La superfície total serà de 24.000 metres quadrats. 

La via de proves, utilitzada per a la formació de conductors i la validació dels vehicles, i la 
subestació de tracció que proporciona energia a la catenària i a la resta de serveis dels tallers i 
cotxeres estaran situades en una zona annexa a aquesta parcel·la. 

Les cotxeres de Valdespartera permeten explotar la línia de forma autònoma. És a dir, que en 
situacions de tall excepcional (festes, manifestacions, etc ...) de vies com el passeig 
Independència es pugui explotar el servei de forma independent i els tramvies podran seguir 
circulant. 

El projecte que va aprovar l'Ajuntament de Saragossa per la L1 establia que a mig i llarg 
termini, la flota recorrerà 1,7 milions de quilòmetres cada any, és a dir, que cada vehicle farà 
una mitjana d'entre 53.000 i 68.000 quilòmetres anuals. Per garantir el seu perfecte estat de 
manteniment s'efectuaran més de 171 inspeccions anuals a cada un d'ells. 

Diàriament, cada un dels vehicles es dirigirà a l'estació de servei, on bolcarà les dades de la 
jornada i es podran efectuar els controls diaris. 

 

4. Condicionament i dimensionament de la cotxera 

4.1. Principi funcional 

La cotxera ha d’acollir les infraestructures necessàries per les funcions d’explotació, 
d’emmagatzematge i de manteniment del tramvia. Per tant, les cotxeres han de disposar 
dels següents elements: 

 Locals d’explotació (centre de comandament, despatxos, sala de reunions, locals de 
personal, etc.);  

 un hall de manteniment amb vies sobre fossa, vies de gir, vies sobre recolzaments, i 
locals específics per la reparació i el manteniment del material mòbil (magatzem, 
tallers, locals de personal);  
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 una estació de servei per les funcions quotidianes d’omplert del renta parabrisa i 
l’arener;  

 una estació de rentat per netejar en desfilada al menys 2/3 del parc de material mòbil 
cada dia;  

 una àrea d’emmagatzemat exterior per l’estacionament de 31 tramvies de 33 m de 
llarg;  

 Àrees d’estacionament per 65 vehicles particulars i garatge cobert per 13 vehicles de 
dues rodes.  

 

4.2. Dimensionament de les vies d’emmagatzemat 

Partint dels càlculs realitzats a l’annex 7 – Model d’explotació, s’ha de preveure un espai 
d’emmagatzemat suficient per acollir 6 tramvies de 32 m suplementaris. Actualment la 
cotxera compta amb espai suficient per emmagatzemar 31 tramvies, més que suficient per 
acollir els nous vehicles en el seu recinte sense necessitar una modificació. 

 

5. Reportatge fotogràfic 
 

 
Figura 2. Ubicació en planta de la cotxera i el seu entorn 
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Figura 3. Ubicació en planta de la cotxera 

 
Figura 4. Aparcaments de la cotxera 
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Figura 5. Aparcaments de la cotxera vista des de l'interior d'un tramvia de la L1 

 

 
Figura 6. Interior del local de manteniment i reparació
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1. Introducció 

La introducció d’una xarxa de tramvia en una zona urbana consolidada comporta un conjunt 
de modificacions de les característiques del sistema de mobilitat suportat per la xarxa actual 
de transport, afectant tant a les vies afectades pel recorregut de la línia de tramvia com a un 
entorn de vies que hauran de ser utilitzades per a l’absorció de les necessitats de reubicació 
d’usos de les calçades. 

Els principals motius i conseqüències dels efectes de la implantació de la xarxa del tramvia 
sobre el sistema de transport són els següents: 

- Ocupació de la calçada: s’ha d’assegurar la capacitat i seguretat suficient pels moviments de 
vianants, vehicles i autobusos i preservar les necessitats d’aparcament de vehicles, parades 
d’autobusos i càrrega i descàrrega de mercaderies. 

- Introducció de nous moviments de vehicles en les interseccions: el tramvia comparteix la 
superfície de les interseccions amb la resta de mitjans de transport, inclòs vianants, però amb 
la limitació d’absoluta inflexibilitat en el seu recorregut i en la seva ubicació d’aquest 
recorregut en la intersecció. 

- Velocitat comercial del tramvia: les solucions de ordenació i regulació de trànsit han de 
considerar la necessitat de mantenir una velocitat comercial del tramvia adequada per 
assegurar l’atractivitat del nou sistema de transport. La velocitat estarà influencia dapel 
sistema de regulació (semàfors) i prioritat i el control de friccions amb els trànsit. 

- Seguretat: s’ha de considerar la lliure interrelació del tramvia amb la resta de vehicle i 
vianants en les interseccions, així com la falta de costum de la població vers la circulació de 
tramvies. 

 

2. Objectius 

L’ordenació i regulació del trànsit a l’eix vial del tramvia i les vies de l’entorn té com a objectiu 
la implantació dels moviments del tramvia amb la màxima eficàcia, dins d’unes condicions 
d’impacte mínim sobre el trànsit. 

El disseny estarà encaminat a aconseguir la inserció del tramvia en la xarxa de circulació, 
procurant les condicions adequades de seguretat i velocitat comercial, i a definir les mesures 
d’ordenació i regulació del trànsit necessàries per a mantenir unes condicions adequades de 
circulació de vehicles. 

 

3. Proposta d’ordenació 

En aquest apartat s’efectua una revisió de l’ordenació existent per a solucionar o millorar les 
situacions on es poden produir conflictes entre els moviments de trànsit i del tramvia i també 
per a comprovar si les condicions d’accessibilitat dels vianants a les parades del tramvia són 
adequades en base als passos existents o cal habilitar-ne de nous. 
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Per tal de facilitar la comprensió d’aquest apartat, es considerarà sempre la dreta o l’esquerra 
de la línia considerant el sentit de circulació del tramvia, prenent com a origen el punt d’unió 
amb la línia 1 existent.  

 

3.1. Enllaç amb la línia 1. Modificació en l’avinguda César Augusto 

En la línia 1 actual, el traçat del tramvia transcorre pel carrer el Coso i gira l’encreuament amb 
l’avinguda César Augusto en direcció nord. La implantació d’aquest traçat va suposar 
l’eliminació  total del trànsit rodat, destinant la via tan sols a la circulació del tramvia i vianants.  

En el nou traçat proposat, es tallarà el trànsit també en el primer tram del carrer del Conde 
Aranda (degut a l’espai necessari per implementar una parada), mesura per la qual, en 
l’encreuament citat amb César Augusto, només serà possible la circulació en sentit sud de 
l’avinguda, havent de facilitar la mitja volta als vehicles abans d’arribar a la cruïlla. 

En aquesta zona es troben, actualment, dos passos per vianants, un al carrer del Conde Aranda 
i l’altre a l’avinguda de César Augusto, que no seran necessaris en la nova concepció de la via. 

 

3.2. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb el carrer Ramón y Cajal 

Com s’ha comentat en l’anterior apartat, en aquest tram del carrer del Conde Aranda es 
denegarà l’accés al trànsit rodat degut a la implementació d’una parada del tramvia. D’aquesta 
manera la via serà compartida pel sistema tramviari i els vianants. 

A l’encreuament amb el carrer Ramón y Cajal, es trobarà un semàfor que regularà la circulació 
entre els vehicles provinents de Ramón y Cajal que circulen en sentit nord (i poden seguir pel 
mateix carrer o reincorporar-se al carrer del Conde Aranda) i el tramvia. Actualment ja existeix 
un semàfor que regula prioritats entre vehicles en l’encreuament i caldrà ser adaptat a la nova 
necessitat. 

 

3.3. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb el carrer Miguel de Ara 

La circulació estarà permesa en aquest tram. Els vehicles disposaran tan sols, comparat amb la 
situació actual on s’hi troben 3 carrils, d’un carril en direcció a les afores del centre.   

L’encreuament, al tractar-se tan sols d’un gir a la dreta, no hi haurà conflicte en la circulació 
amb el tramvia. A més, s’ha proposat invertir el sentit de circulació actual del carrer Miguel de 
Ara, passant a ser ara un carrer on es circuli en sentit sud. 

 

3.4. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb el carrer Mariano Cerezo 

La circulació estarà permesa en aquest tram. Els vehicles disposaran tan sols, comparat amb la 
situació actual on s’hi troben 3 carrils, d’un carril en direcció a les afores del centre.   
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A l’encreuament amb el carrer Mariano Cerezo, es trobarà un semàfor que regularà la 
circulació entre els vehicles provinents de Mariano Cerezo que circulen en sentit sud i hauran 
de traspassar les línies de tramvia, els vehicles provinents de Conde Aranda ( els quals hauran 
de girar a l’esquerra perquè es denegarà la circulació en el tram següent) i el tramvia. 
Actualment ja existeix un semàfor que regula prioritats entre vehicles en l’encreuament i 
caldrà ser adaptat a la nova necessitat. 

 

3.5. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb el carrer Mayoral 

En aquest tram del carrer del Conde Aranda es denegarà l’accés al trànsit rodat degut a la 
implementació d’una parada del tramvia. D’aquesta manera la via serà compartida pel sistema 
tramviari i els vianants. 

A l’encreuament amb el carrer Mayoral, es trobarà un semàfor que regularà la circulació entre 
els vehicles provinents de Mayoral que circulen en sentit nord (i poden seguir pel mateix carrer 
o reincorporar-se al carrer del Conde Aranda) i el tramvia. Actualment ja existeix un semàfor 
que regula prioritats entre vehicles en l’encreuament i caldrà ser adaptat a la nova necessitat. 

 

3.6. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb la plaça del Portillo 

La circulació estarà permesa en aquest tram. Els vehicles disposaran tan sols, comparat amb la 
situació actual on s’hi troben 3 carrils, d’un carril en direcció a les afores del centre.   

A l’encreuament amb la plaça del Portillo, es trobarà un semàfor que regularà la circulació 
entre els vehicles provinents de Conde Aranda ( els quals hauran de girar a l’esquerra perquè 
es denegarà la circulació en el tram següent) i el tramvia.Actualment ja existeix un semàfor 
que regula prioritats entre vehicles en l’encreuament i caldrà ser adaptat a la nova necessitat. 

A més, els vehicles procedents de plaça del Portillo podran girar a l’esquerra a Conde Aranda 
sense haver de creuar les vies del tramvia. Aquest traçat, rodejarà la plaça del Portillo i 
obligarà a tornar a fer un gir a l’esquerra al cap de pocs metres. 

 

3.7. Carrer del Conde Aranda fins l’encreuament amb el passeig Maria Agustín 

En aquest tram del carrer del Conde Aranda es denegarà l’accés al trànsit rodat degut a la 
implementació d’una parada del tramvia. D’aquesta manera la via serà compartida pel sistema 
tramviari i els vianants. 

A l’encreuament amb el passeig Maria Agustín, es trobarà un semàfor que regularà la 
circulació entre els vehicles provinents de Maria Agustín que circulen en ambdós sentit (i 
poden seguir pel mateix carrer o reincorporar-se al carrer del Conde Aranda) i el tramvia. 
Actualment ja existeix un semàfor que regula prioritats entre vehicles en l’encreuament i 
caldrà ser adaptat a la nova necessitat. 
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3.8. Avinguda de Madrid fins l’encreuament amb la plaça de la Ciudad 

Durant tot aquest tram de l’avinguda Madrid, es trobaran dos carrils en direcció sortida del 
nucli urbà i tres en direcció al nucli urbà. El tramvia circularà pel mig d’ambdós sentits de 
circulació. 

No es permetrà cap gir a l’esquerra, evitant així possibles conflictes amb el tramvia. La 
circulació durant aquest tram romandrà estable amb aquesta configuració, sense fer canvis en 
els sentits de circulació de cap carrer proper. 

 

3.9. Plaça de la Ciudad 

El tramvia creuarà la rotonda de la plaça de la Ciudad de forma diametral. Durant el seu 
recorregut, caldrà regular el trànsit en els seus dos talls amb la circulació dels vehicles que 
circulin per la rotonda. Actualment, en la rotonda es troben semàfors per regular les entrades i 
circulació a aquesta. Els semàfors s’hauran de reubicar per tal que es tingui en consideració el 
traçat del tramvia. 

En la seva reincorporació en l’avinguda de Madrid, en comptes de seguir circulant per la zona 
central, tal com feia prèviament, el traçat tramviari tornarà a disposar-se en el marge esquerre 
en el sentit de la circulació esmentada. 

 

3.10. Avinguda de Madrid fins la bifurcació amb Avinguda de Navarra 

Durant tot aquest tram de l’avinguda Madrid, es seguirà trobant dos carrils en direcció sortida 
del nucli urbà i tres en direcció al nucli urbà. El tramvia circularà, tal com s’ha esmentat 
anterior, pel marge esquerra, tenint present el sentit de circulació com aquell que s’allunya del 
centre.  

Des del carrer Ricardo Monteverde fins el carrer Manuel Escoriaza y Fabro, actualment 
s’origina i finalitza un carril de circulació al marge dels altres carrils. Amb la implementació del 
traçat del tramvia, aquest carril es conservarà, quedant aïllat dels altres carrils per la barrera 
que suposarà el tramvia. A més, coincident amb aquest tram, trobarem una altre parada del 
tramvia. 

Durant tot aquest tram, no hi haurà cap encreuament permès entre vehicles i tramvia. Es 
conservaran els semàfors actuals (la seva ubicació), els quals s’hauran d’adaptar pel tramvia,  
per permetre als vianants creuar l’avinguda. 

A partir de la bifurcació amb l’avinguda de Navarra, tots els vehicles que circulaven per 
l’avinguda de Madrid passaran a anar per Navarra. A partir d’aquest punt, l’avinguda Madrid es 
torna més estreta i tindrà trams amb cap o un carril de circulació en funció de si es troba o no 
una parada del tramvia. Just en la bifurcació, es trobarà tan sols un carril que provindrà de 
l’avinguda de Navarra.  
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3.11. Avinguda de Madrid fins al carrer Marcos Zapata  

La circulació estarà permesa en aquest tram. Els vehicles disposaran tan sols, comparat amb la 
situació actual on s’hi troben 3 carrils, d’un carril en direcció a les afores del centre.   

Es trobaran quatre encreuaments conflictius entre els vehicles que circulin i el tramvia: amb el 
carrer Unceja, passeig Calanda, carrer Antonio Sangenís i carrer Don Pedro de Luna. Tots els 
encreuaments esmentats, requeriran d’un sistema semafòric per regular les prioritats. 

A l’encreuament amb el carrer Unceja, circularan 3 carrils en sentit nord que podran triar 
reincorporar-se a l’avinguda de Madrid o seguir en direcció nord. A l’encreuament amb el 
passeig Calanda, circularan tres carrils en sentit sud, un dels quals permetrà la incorporació 
amb l’avinguda de Madrid, mentre que els altres dos continuaran amb la seva direcció, tallant 
les vies del tramvia. Tant a l’encreuament amb el carrer Antonio Sangenís i Don Pedro de Luna, 
un carril en sentit nord talla amb el tramvia. A l’encreuament amb el carrer Carlos Zapata 
s’interromp la circulació per l’avinguda de Madrid degut a una parada del tramvia. 

 

3.12. Avinguda de Madrid fins al segon encreuament amb el carrer Ramon de 

Campoamor  

Degut a la ubicació d’una parada pel tramvia, fins el segon encreuament amb el carrer Ramon 
de Campoamor es denegarà la circulació al vehicles. Degut a això, la primera meitat del carrer 
Ramon de Campoamor es veurà també tallat al trànsit a no tenir-hi accés possible, pel que serà 
un carrer completament per a vianants.  

A l’encreuament del carrer Ramon de Campoamor amb l’avinguda de Madrid, els vehicles 
podran girar a la dreta, continuant per l’avinguda Madrid sense afectar la circulació del 
tramvia; o bé podran creuar la via del tramvia per seguir pel carrer Barcelona, pel que s’haurà 
de regular la circulació amb un semàfor. 

 

3.13. Avinguda de Madrid fins l’encreuament amb el carrer Rioja / Via Universitas 

La circulació estarà permesa en aquest tram. Els vehicles disposaran tan sols, comparat amb la 
situació actual on s’hi troben 3 carrils, d’un carril en direcció a les afores del centre.   

Es trobaran dos encreuaments conflictius entre els vehicles que circulin i el tramvia: amb el 
carrer Mariano Carderera i amb el carrer Rioja / Via Universitas. En els encreuaments 
esmentats, requeriran d’un sistema semafòric per regular les prioritats. 

A l’encreuament amb el carrer Mariano Carderera, circula un carril que es reincorpora a 
l’avinguda de Madrid mitjançant un gir a l’esquerra, tallant les vies del tramvia. A 
l’encreuament amb el carrer Rioja / Via Universitas s’interromp la circulació dels vehicles per 
l’avinguda de Madrid degut a una parada del tramvia. En aquest encreuament, s’hi troben un 
total de 6 carrils, 3 en direcció sud i 3 en nord, pel que és tractarà d’un encreuament important 
amb el tramvia.  
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3.14. Avinguda de Madrid fins a l’encreuament amb el carrer Pedro Alfonso / 

Santa Teresita 

Degut a la ubicació d’una parada pel tramvia, fins l’encreuament amb el carrer Pedro Alfonso / 
Santa Teresita es denegarà la circulació al vehicles.  

A l’encreuament del carrer Pedro Alfonso amb l’avinguda de Madrid, els vehicles podran girar 
a la dreta, continuant per l’avinguda Madrid sense afectar la circulació del tramvia. En canvi, 
els vehicles procedents del carrer de Santa Teresita, hauran de girar a l’esquerra, 
reincorporant-se a l’avinguda Madrid i tallant les vies del tramvia, pel que s’haurà de regular la 
circulació amb un semàfor. 

 

3.15. Avinguda de Madrid fins l’encreuament amb el Miguel Labordeta 

Durant tot aquest tram, la circulació estarà permesa mitjançant un carril en direcció a les 
afores del centre.   

Es trobaran tres encreuaments conflictius entre els vehicles que circulin i el tramvia: amb el 
carrer Antonio Mompeon Motos, amb el carrer Mosén Andrés Vicente i amb el carrer San 
Pascual Bailón. En els encreuaments esmentats, requeriran d’un sistema semafòric per regular 
les prioritats. 

A l’encreuament amb el carrer Antonio Mompeon Motos, circula un carril que es reincorpora a 
l’avinguda de Madrid mitjançant un gir a l’esquerra, tallant les vies del tramvia. A 
l’encreuament amb el carrer Rioja / Via Universitas s’interromp la circulació dels vehicles per 
l’avinguda de Madrid degut a una parada del tramvia. En aquest encreuament, s’hi troben un 
total de 6 carrils, 3 en direcció sud i 3 en nord, pel que és tractarà d’un encreuament important 
amb el tramvia.  

 

3.15. Avinguda de Madrid fins Los Enlaces 

Durant tot aquest tram, la circulació estarà permesa mitjançant dos carrils en direcció a les 
afores del centre.  A més, a l’altre marge del tramvia, es permetrà la circulació en sentit 
contrari. 

En cap moment es considerarà la possibilitat de que existeixi un encreuament entre vehicles i 
tramvia, ja que en aquest punt es troba la darrera parada del traçat. 

 

4. Sistema de regulació del trànsit i tramvies 

L’objectiu del sistema de regulació és la integració dels moviments del tramvia a les 
interseccions semaforitzades, mantenint la seguretat i produint als tramvies les mínimes 
parades, procurant adjudicar-los la màxima prioritat possible als accessos a les interseccions. 

El sistema de regulació semafòrica es dissenyarà seguint els següents criteris: 
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 S’instal·laran semàfors especials per a tramvies, de tipologia diferent dels semàfors de 
vehicles. De manera que els conductors de tramvia utilitzen semàfors propis. 

 S’utilitzaran sistemes de detecció del tramvia en els accessos i sortides de les 
interseccions connectats al regulador local dels semàfors, el qual disposarà de lògica 
per a la concessió de la prioritat activa al pas del tramvia 

 Totes les interseccions han de quedar integrades en sistemes de regulació 
centralitzada per zones, que permetin el funcionament de la zona totalment 
sincronitzada i amb plans de temps adaptats a les diferents condicions de trànsit. 

 

4.1. Semàfors de tramvia 

El semàfor del tramvia es composa de tres o quatre focus. El focus situat a la part superior 
conté sempre un triangle de presenyalització en color blanc, i als altres focus es representa 
una franja il·luminada sobre fins circular de color negre amb els següents significats: 

 DSM adesades 
 Franja horitzontal il·luminada: prohibeix el pas en les mateixes condicions que la llum 

vermella no intermitent. 
 Franja blanca vertical il·luminada: permet el pas al front. 
 Franja blanca obliqua, cap a l’esquerra o cap a la dreta, il·luminada: permet el pas per 

girar a l’esquerra o la dreta respectivament. 
 Franja vertical u obliqua il·luminada intermitentment: el tramvia ha de detenir-se en 

les mateixes condicions que si es tractés d’una llum groga fixa. 
 El senyal de presenyalització s’utilitza per indicar al conductor que el tramvia ha estat 

detectat pel regulador local. El senyal passa per tres estat successius, la seqüència dels 
quals és la següent: 

o Apagat: no es detecta cap tramvia que s’acosti a la cruïlla. 

o Blanc intermitent: s’ha rebut la detecció del tramvia. 

o Blanc fix: el regulador ha introduït les dades de l’arribada del tramvia en la 
lògica de prioritat. L’ apagat del blanc fix i l’encesa del focus de barra vertical 
són simultanis. 

 

4.2. Semàfors de vehicles, vianants i bicicletes 

Els semàfors de vehicles són de tres focus verd – groc – vermell. Els de vianants i els de 
bicicletes són de dos focus quadrats verd – vermell amb figura de vianant caminant – parat i la 
bicicleta. Hauran de complir amb les especificacions tècniques de l’ajuntament de Saragossa i 
mantenir la tipologia i colors dels semàfors de la ciutat. 

 

4.3. Detecció del tramvia 

El sistema de detecció del tramvia està dissenyat per a informar al regulador local amb temps 
suficient de l’arribada pròxima d’un tramvia, detectar el tramvia en l’instant en què arriba a la 
línia de detecció del semàfor i detectar-lo a la sortida de l’àrea de la intersecció. 



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 16. Ordenació i regulació del trànsit  11 

Per realitzar aquestes funcions, els detectors s’ubiquen en tres posicions diferents: 

 Detector d’aproximació: situat en un punt allunyat de la cruïlla a la que s’informa de 
l’arribada del tramvia. La distància dependrà de la situació de la intersecció anterior, 
però s’intentarà que sigui la màxima possible (màxim 200 metres). 

 Detector de la línia de detenció del semàfor: situat alguns metres per davant del 
semàfor que controla el moviment del tramvia. Significa una petició d’urgència en cas 
de no haver funcionat el detector d’aproximació. En determinades interseccions 
informa de que el tramvia està present però no pot passar degut a bloqueigs 
interns(cues). 

 Detector de cancel·lació: situat després de la cruïlla. Permet al sistema comprovar que 
el tramvia ha sortit de la cruïlla. 

 

4.4. Gestió de la prioritat activa del tramvia 

El sistema de prioritat activa permet retornar un tramvia a la situació òptima en l’organització 
horària. Considerant la gestió global del servei, s’ha de disposar d’eines d’actuació per la 
recuperació de la regularitat de pas de tramvies incloent-los en les onades verdes dissenyades 
per evitar parades. 

La prioritat activa implica que el regulador local dels semàfors de la intersecció ha de rebre la 
informació de l’instant d’arribada del tramvia i ha de tenir la capacitat d’anàlisi d’aquesta 
informació en relació amb les possibilitats de cedir pas al tramvia alterant el funcionament 
normal dels semàfors, únicament en la quantia precisa pel pas del tramvia. 

Tot i que el principal objectiu és mantenir la regularitat dels tramvies i actuar directament 
sobre els semàfors com a eina més adequada, s’ha de considerar també la necessitat de 
mantenir els nivells de capacitat pel trànsit privat que es decideixin en cada intersecció. 

El sistema de prioritat estarà gestionat pel Centre de Control de Tramvies i pel Centre de 
Control de Trànsit de Saragossa, que també disposa de la informació de les intensitats de 
trànsit dels detectors de vehicles instal·lats al carrer. 

 

4.4.1. Descripció del sistema de prioritat 

El tramvia comunicarà la seva arribada al pas sobre el detector d’aproximació, el detector 
processarà aquesta informació i concedirà prioritat de pas dins de les limitacions imposades 
pels paràmetres rebuts en temps real del CCTU (Centre de Control de Trànsit Urbà) o 
programats en les memòries del regulador. 

Les actuacions de prioritat de pas del tramvia seran de tres tipus: 

- Actuacions normal d’ampliació de verd per evitar la parada del tramvia o disminuir la demora. 

- Actuacions d’activació d’una fase especial pel tramvia, que no s’activarà en absència de 
demanda del tramvia. 

- Actuacions d’activació d’una fas especial que ajudarà al buidat de cues internes de la 
intersecció per afavorir el pas del tramvia sense pèrdua de fase de verd. 
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4.5. Prioritat passiva del tramvia: ones verdes 

La prioritat passiva són les característiques de temps de verd i temps de coordinació en ona 
verda dels tramvies per evitar parades en les interseccions en condicions normals de circulació 
on les velocitats de recorregut són equivalents a les projectades. 

Les millors condicions de velocitat comercial s’aconsegueixen establint una coordinació en ona 
verda dels semàfors del seu itinerari, de manera que només es detingui a les seves parades. 

Aquesta solució ideal s’enfronta a les restriccions geomètriques pròpies d’una coordinació en 
doble sentit i l’inconvenient de que als trams amb parada de tramvia, les seves exigències de 
coordinació no coincideixin en absolut amb les del trànsit privat. 

 

4.6. Regulador local dels semàfors i control 

Els reguladors locals hauran de complir amb totes les especificacions tècniques del’Ajuntament 
de Saragossa, hauran d’estar capacitats per a la seva centralització connectats alcentre de 
control de trànsit de la ciutat i per la lògica de concessió de prioritat al tramvia. 

L’estructura del control del sistema de semàfors a la ciutat de Saragossa està organitzada 
entres nivells: 

 Reguladors locals en les interseccions, amb capacitat de gestió de totes les funcions de 
control de senyalització o de recepció de dades a l’entorn. 

 Central de regulació de zona que gestiona la comunicació amb un màxima de 32 
reguladors locals. 

 Centre de Control de Trànsit Urbà (CCTU) que es comunica amb els reguladors locals a 
través de les centrals de regulació de zones. 

Les característiques del sistema de regulació de les interseccions de l’itinerari del tramvia fan 
necessària la instal·lació de nous reguladors locals a les interseccions amb capacitat 
per a efectuar les funcions especificades.
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1.  Introducció  

En aquest annex detallem els passos a seguir per la posada a punt de la plataforma del 
tramvia. 

La seva construcció consta de diverses fases que hi ha que realitzar en un ordre determinat i 
seguint uns paràmetres concrets . 

 

2. Procediment constructiu de la plataforma  

El procediment seguit és el següent :  

 En primer lloc, després de procedir als corresponents desviaments de serveis, cal 
executar la base que serveixi de fonamentació per a la superestructura.  
 

 En via en superfície , caldrà realitzar, mitjançant l'ús d'una excavadora , un encaix del 
voltant de 1,4 m de profunditat i 5,8 m d' ample  per poder emplaçar el paquet de 
fonamentació necessari per suportar les càrregues transmeses pel tramvia. 
 

 Sobre aquesta base es situa la superestructura de via, formada per una capa tot-ú 
artificial de 10 cm d’espessor compactat segons PG-3 i per una segona capa de HM - 15 
de 15 cm de gruix de formigó de neteja. En cas d'existir façanes d'edificis pròximes, per 
evitar vibracions, es disposa una manta elastomèrica entre les dues capes. 
 

 En taller s'haurà realitzat prèviament el jaquetatge del carril. La unió entre jaquetes i 
carril es realitza mitjançant l’ús d'una cola especial, tot reforçat amb la instal·lació de 
dos grapes per cada jaqueta 
 

 Els carrils es transporten al lloc d’actuació, ja jaquetejats, en barres de 12 m. Un cop 
allà , es genera la BLS ( barra llarga soldada ) mitjançant la soldadura aluminotèrmica 
dels carrils que, posteriorment , es munten en els pòrtics d'anivellament i alineació. 
 

 A continuació es realitza la comprovació geomètrica dels paràmetres de la via. Un cop 
s'han dut a terme els treballs topogràfics i s'ha col·locat la via dins toleràncies 
geomètriques, es formigona la darrera llosa , de 20 cm de gruix , amb HM - 25, amb 
una malla de 20x20 en la zona de la junta i barres longitudinals de 8mm de diàmetre a 
la vora pe a les zones de llamborda i aglomerat, a la que va encastat el sistema de via i 
sobre la qual es col·loca l'acabat. 
 

 L'acabat en superfície pot ser, en funció de la zona en la qual es trobi, de diferents 
tipologies : llamborda, gespa o mescla bituminosa. 
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3. Reportatge fotogràfic del procediment constructiu 
 

 

Figura 1. Treballs previs de desviament de serveis 

 

Figura 2. Abocament i extesa de la capa de tot-ú 

 

Figura 3. Compactació de la capa de tot-ú 
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Figura 4. Disposició de la manta elastomèrica 

 

 

Figura 5. Jaquetatge del carril 

 

Figura 6. Soldadura aluminotèrmica 
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Figura 7. Muntatge del carril 

 

 

Figura 8. Comprovacions geomètriques de la via 

 

 

Figura 9. Formigonat 
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Figura 10. Acabat en superfície. 

 

 

4. Projecció del nou ramal a Saragossa 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, el present projecte està en fase d’estudi, encara que la 

seva execució sembla ser que serà finalment portada a terme en els propers anys. 

Degut a això, s’han pogut trobar diferents projeccions de l’estat final dels carrers per on 

discorre el tramvia un cop finalitzada la seva obra. 

 

 

Figura 11. Abans i despres al carrer del Conde Aranda 
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Figura 12. Abans i després a la Plaça de la Ciudadanía 

 

 

Figura 13. Abans i després a l’avinguda de Madrid
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1. Sanejament 

S'han seguit les recomanacions del Servei d'Explotació de Xarxes i Cartografia municipal per 
donar solució a les condicions particulars de la xarxa en el tram objecte d'estudi. En concret es 
resumeixen en les següents actuacions:  

 Substitució de conductes de diàmetres inferiors a 30 cm per canonada de diàmetre 
50cms. 
 

 Substitució dels ovoides 60 x 90, 70 x 110, 80 x 120 i 100 x 150 cms que discorren per 
l'avinguda de Madrid per conductes circulars de secció i capacitat hidràulica 
equivalents. 
 

 En tots aquells pous de registre en què la tapa d'accés quedés a la plataforma del 
tramvia hauria de condemnar l'accés i realitzar un nou pou amb el seu accés fora de la 
plataforma unit mitjançant una galeria de comunicació al pou antic que es manté. 

Amb caràcter general les seccions ovoides quedarien substituïdes per les següents seccions 
circulars: 

 

Secció actual (ovoide) Nova secció (circular) 

60 x 90 cms Ф 60 cms 

70 x 110 cms Ф 80 cms 

80 x 120 cms Ф 100 cms 

90 x 140 cm Ф 120 cms 

100 x 150 cm  Ф 120 cms 

En l’apèndix A, es mostra la distribució de la xarxa de sanejament proporcionada per 
l’ajuntament de Saragossa, on es pot apreciar els trams que conflueixen amb el traçat del nou 
ramal tramviari. 

A partir de l’apèndix A, s’ha determinat 

Partida Unitats 

Pou de registre de Ф 60 cms 20 

Pou de registre de Ф 80 cms 29 

Pou de registre de Ф 100 cms 25 

Pou de registre de Ф 120 cms 17 

Conducte Ф 50 cms 699 
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Conducte Ф 60 cms 1070 

Conducte Ф 80 cms 570 
Conducte Ф 100 cms 
 

376 

Conducte Ф 120 cms 695 

 

 

2. Distribució 

Seguint els criteris de Servei d'Explotació de Xarxes Municipal i la pràctica observada en les 
obres de la línia Parque Goya – Valdespartera (L1) s'ha procedit de la següent manera : 

Tots els entroncaments existents en carrers perpendiculars a Conde Aranda i Avinguda de 
Madrid de canonada de fibrociment, es substituirien per canonada de funció dúctil . 

En tots els encreuaments de canonada sota la plataforma s'ha previst la col·locació d'una beina 
de canonada de PVC adossada per permetre resoldre substitucions sense necessitat d'afectar 
al servei del tramvia . 

Totes les arquetes que allotgen vàlvules que anessin a quedar sota la plataforma es 
desplaçarien fora de la mateixa mantenint la topologia de la xarxa i el seu esquema funcional. 

En l’apèndix B, es mostra la distribució de la xarxa de sanejament proporcionada per 
l’ajuntament de Saragossa, on es pot apreciar els trams que conflueixen amb el traçat del nou 
ramal tramviari. 

 

3. Altres serveis (línies elèctriques, gas i comunicacions) 

Els altres serveis afectats, s’han agafat com a valors pressupostaris els valors alçats considerats 

en l’estudi previ de l’Ajuntament de Saragossa 
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1. Mesures correctores en fase d’obra 

Es realitzarà la redacció de l’ Estudi de Gestió de Residus en Obra (EGRO) i, posteriorment, la 
redacció del Pla de Gestió de Residus en Obra (PGRO). 

Les mesures correctores en fase d’obra són les següents. 

 

1.1. Medi atmosfèric 

En la fase d’obra es produeix un augment de partícules contaminants pel funcionament dels 
camions de gran tonatge i per la concentració d’aquests. 

Les mesures a adoptar per tal de preservar la qualitat del medi atmosfèric durant les obres són les 
següents: 

- Durant les obres, especialment en èpoques de sequera, s’efectuaran regs periòdics de les zones 
d’obra en superfície, especialment els abassegaments de terres, abocadors i totes aquelles 
actuacions que puguin generar importants volums de pols. 

- El transport de les terres és una de les fonts de pols fugitiu que es produeix per la circulació dels 
camions a través de les vies. Els propis pneumàtics transporten petites quantitats de fang que es 
va dipositant al llarg del trajecte i que, després del seues secat, es desintegra generant-se pols 
amb el moviment de l’aire. Per tant, durant el transport es cobriran les caixes dels camions per 
evitar emissions de pols o caiguda de material amb mantes o xarxes. 

- Pel que fa al fang, a més de ser una font potencial de pols, amb la sortida dels camions de l’obra 
s’embruta la xarxa viària. Per això s’haurà de construir un tram de neteja col·locant uns perfils 
metàl·lics, de tal manera que mitjançant el rec amb unes mànegues netegin els baixos i 
pneumàtics dels vehicles. 

- Utilització de maquinària en bon estat amb un manteniment periòdic. 

- Seguiment de la contaminació, control dels nivells d’emissió i els seus efectes. 

 

1.2. Medi acústic 

Les principals afeccions acústiques es produiran durant l’obra. La nova infraestructura és, 
precisament, un dels medis de transport amb menys emissions acústiques que genera durant el 
seu funcionament. 

Les mesures a aplicar durant la fase d’obra són les següents: 

- Limitar el màxim possible els treballs de construcció a la franja horària diürna, de manera 
especial en les obres que es realitzin a cel obert. 



    

 
Annexos de la memòria   
Annex 19. Mesures correctores d'impacte ambiental 5 

- Prèviament a l’inici de les obres i durant aquestes, caldria realitzar un estudi de soroll i vibracions 
en els punts senyalats com a sensibles propers a les obres de construcció per avaluar la possible 
interferència de les obres en el desenvolupament normal de les activitats afectades. En cas de que 
les mesures donin valors superiors als acceptats perla legislació, es disposaran pantalles 
acústiques absorbents orientades cap als edificis sensibles al soroll per minimitzar l’impacte. 

- El soroll de la maquinària treballant pot disminuir-se amb un manteniment regular d’aquesta, 
eliminant-se sorolls d’elements desajustats o desgastats que treballen amb certs nivells de 
vibració. Es comprovarà que tota la maquinària disposi de les homologacions CE corresponents. 

- Els òrgans mòbils es mantindran en perfecte estat de conservació pel que fa al seu equilibri 
dinàmic o estàtic, així com la suavitat en el funcionament dels coixinets o camins de rodadura. No 
es realitzarà ancoratge directe de màquines o suports d’aquesta o qualsevol aparell mòbil a les 
parets mitjaneres, forjats o qualsevol element constructiu de les edificacions. Les màquines es 
situaran de forma que quedin a una distancia mínima de 70 cm de murs perimetrals i forjats, i de 
100 cm quant es tracti d’elements mitjaners. 

- Tant en període de construcció com de funcionament es mesuraran els nivells de sorolli 
vibracions realment assolits, determinant-se la necessitat de mesures correctores 
complementàries. 

 

1.3. Contaminació de l’aigua 

La gran quantitat de partícules provocades per la perforació del terreny seran acumulades a la 
superfície. En cas de pluja, aquestes partícules seran arrossegades i podrien arribar al llit fluvial. 

Igualment pot haver-hi problemes d’abocaments accidentals o en el simple ús de productes eco-
tòxics. En el cas d’abocaments accidentals de productes hi haurà definit un procediment de 
caràcter d’emergència per tal de minimitzar l’impacte a produir. 

Les mesures a adoptar seran les següents: 

- Els sistemes d’excavació s’ajustaran de manera que tinguin mínima afectació a les aigües 
subterrànies de la zona. 

- L’aigua procedent de les filtracions del subsòl i del les pròpies obres es controlarà prèviament al 
seu abocament al clavegueram o reutilització. 

- Mantenir en perfecte estat les màquines que treballin a les obres, realitzant-se les revisions 
tècniques pertinents i vigilant possibles fuites en les mateixes (olis, grasses, combustibles, etc.). 

- Dur a terme una vigilància del desenvolupament de l’obra, amb la finalitat d’evitar abocaments 
accidentals de productes contaminants, actuant per controlar -los en el cas de que es produeixin 
així com dur a terme inspeccions de manteniment dels sistemes de drenatge de tota la 
infraestructura, i la seva correcta connexió amb la xarxa de sanejament, per tal de garantir que no 
es produeixin fuites en ells cap a l’aqüífer. 
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- Considerar la reutilització de l’aigua bombejada en la fase de construcció o de l’aigua recollida 
d’infiltració, en fase de funcionament, per el seu ús pel reg. 

 

1.4. Mesures de protecció de l’arbrat 

Les mesures a tenir en compte són: 

- En cas d’afectació directe a l’arbrat ornamental de la zona d’obra, en aquest projecte es preveu 
el trasplantament de tots els arbres afectats per les obres independentment de la seva mida. Es 
seguiran les prescripcions normatives de l’ajuntament de Zaragoza. De tota manera s’adoptaran 
criteris per establir la frontera entre els exemplars que poden ser objecte de trasplantament i els 
que no poden ser-ho, s’ha dut a terme en base al que especifica la Norma Granada. 

- El contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una planificació de les zones on 
ubicarà les zones d’abassegament de materials, la ubicació temporal i definitiva de les espècies a 
trasplantar i en cas que s’utilitzessin zones verdes per l’abassegament de materials haurà de 
demanar els permisos corresponents i, en tot cas, restaurar les zones afectades. 

- Tots els arbres que no superin el trasplantament hauran de ser substituïts. A totes les zones 
afectades on calgui replantar o plantar algun a espècie arbòria es deixarà com a mínim una capa 
de 1,5 metres de terra per a permetre el correcte desenvolupament de l’arbrat. 

- Fer un inventari detallat dels peus arboris veritablement afectats, valorant-se l’afecció. 

- Minimitzar la superfície alterada. Per això es senyalitzarà perfectament la zona d’afectació. 

- Instal·lar elements de protecció en els peus arboris que no hagin de ser eliminats però que es 
trobin propers a les zones on es realitzin les obres a cel obert. 

- Exercir un control efectiu durant la realització de les obres, amb la finalitat d’evitar que els 
operaris de maquinària pesada produeixin destrosses no desitjables, evitant, sempre que no sigui 
estrictament necessari, tallar exemplars arboris. 

Autoritats i llicències 

Amb anterioritat a la tala d’arbres, previstos o no en projecte, tant d’espais públics com privats, es 
sol·licitarà les preceptiva autorització a l’Ajuntament de Zaragoza. 

L’afecció a un exemplar catalogat com a arbre singular es posarà en coneixement de 
l’administració competent mitjançant uns escrits dirigits al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 

1.5. Mesures de gestió de la terra vegetal 

S’haurà de definir un pla de gestió de les terres vegetals a gestionar, seguint les directrius que es 
recullen en el present document. 
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Decapatge 

La terra vegetal a emmagatzemar provindrà del decapatge dels 30 primers centímetres del sòl(la 
fondària pot variar en funció de la profunditat i de les característiques granulomètriques de 
l’horitzó superficial dels sòls). La terra vegetal així obtinguda es carregarà i transportarà a les zones 
condicionades pel seu emmagatzematge (àrees d’abassegament). 

Abassegament 

Les àrees d’abassegament es senyalitzaran i s’encintarà perimetralment per a evitar 
contaminacions amb altres materials. L’alçada de les piles no sobrepassarà l’alçada de 2metres per 
a evitar possibles processos de fermentació per manca de ventilació, que podrien ocasionar la 
pèrdua de les propietats físiques, químiques i biològiques del substrat emmagatzemat. Les àrees 
d’abassegament de terres vegetals es condicionaran prèviament fins a assolir unes plataformes de 
descàrrega de pendent pràcticament horitzontals i si el terrenyés en pendent, es procedirà a la 
formació de terrasses compensant els perfils. 

Les operacions de manteniment de les terres vegetals abassegades dependrà de les necessitats de 
conservació que es requereixin. En cas de compactació de les piles pel propi pes del material o 
manca de ventilació per excés d’aigua, es procedirà de forma excepcional al volteig de les 
mateixes. 

Condicionament de la terra vegetal 

En cas de que el contingut en matèria orgànica fos baix, es procedirà a la correcció de la terra 
vegetal abassegada de la següent manera: previ a l’estesa de la terra vegetal en zones en pendent, 
es procedirà a la mateixa àrea d’ abassegament, l’adobament de la terra amb la incorporació 
aproximada d’un 10% (v/v) de matèria orgànica madura tipus fems. La barreja dels dos materials 
s’efectuarà amb pala carregadora fins assolir una mescla uniforme que es carregarà sobre camió i 
es conduirà a l’àrea d’estesa. 

A les superfícies planeres de pendent menor al 10-12% l’esmena orgànica es podrà realitzar 
directament sobre el sòl un cop estesa la capa de terres vegetals procedent de l’abassegament. 
L’esmena consistirà en l’aportació i incorporació amb mitjans mecànics d’una dosi aproximada de 
50 tm/ha d’adob orgànic madur tipus compost o fems. 

Esmenes orgàniques 

Quan la terra vegetal decapada no assoleix els nivells mínims de matèria orgànica oxidable, es 
procedirà a l’ adobat orgànic fins a assolir ell nivells de fertilitat requerits, d’acord amb l’expressió 
següent: 

  (
 

 
)  (                  )  (

 

 
)  (

    
         

) 

 

R: riquesa de l’adob orgànic madur, tant per ú de matèria orgànica oxidable sobre matèria seca. 
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X%Morganalítica: % de matèria orgànica oxidable de la terra vegetal obtinguda. 

Dsòl: densitat aparent del sòl. 

d adob org.: densitat aparent de l’adob orgànic. 

Estesa 

Restauració edàfica de les superfícies en pendent: la terra vegetal es conduirà a cada una de les 
àrees a restaurar, estenent una capa de 0,2 metres de fondària. La restauració edàfica es realitzarà 
a les estacions o períodes climàticament favorables pel desenvolupament de la vegetació. 

A les superfícies planeres de pendent menor a 10-12% també s’estendrà una capa de terra vegetal 
de 20 cm de gruix procedent de l’ abassegament i l’esmena orgànica es podrà realitzar un cop 
estesa la capa. 

Les superfícies a revegetar corresponents a la part superior de la capa de terres vegetals estesa, 
hauran d’estar exemptes d’elements grollers tipus pedres o terrossos d’acord amb la composició 
granulomètrica de la terra vegetal. En cas de formar-se terrossos es realitzarà un refinament amb 
rasclet a les superfícies amb pendent i a les àrees planeres es procedirà amb mitjans mecànics. 

 

1.6. Explotació d’abocadors 

Pràcticament totes les obres que requereixen de moviments de terra necessiten zones 
d’abocadors. La incidència d’aquests sobre el medi ambient és evident, ja que ocupen sòl, 
transformen la topografia i originen talussos de forta pendent i elevada inestabilitat i 
erosionabilitat, amb els riscos que això implica pel que fa a contaminació de cursos d’aigua, etc. 

L’objectiu de les mesures que s’exposen en el present apartat és establir la forma de localitzar i 
explotar l’abocador, de forma que es minimitzin els seus efectes sobre el medi ambient i es faciliti 
la posterior restauració dels terrenys afectats. 

Condicions de disseny 

Els projectes específics a la instal·lació de dipòsits de sobrants s’elaboraran en base a la legislació 
actual. El disseny serà en funció de la topografia resultant del rebaix realitzat i sempre es tendirà a 
la restauració de la topografia original. 

En els abocadors de nova creació, si n’hi ha, i amb anterioritat a l’abocament, es retirarà la capa 
del sòl edàfic amb l’objecte de ser utilitzada posteriorment en la restitució del terreny de cultiu i/o 
en la restauració morfològica dels talussos generats. 

Una mesura molt important per a la integració paisatgística és el disseny dels abocadors. Si 
l’abocador es fa en terrenys no antropitzats, cal tenir en compte la geomorfologia de la zona ino 
crear volums de nova topologia, ni arestes geomètriques, etc. Procurant que els talussos no 
tinguin una pendent molt forta (del 3H:2V com a màxim) i evitant els talls rectes que es produeixin 
a les capçaleres. També és convenient que al final dels talussos no s’hi formi una superfície 
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totalment plana, doncs contrasta fortament amb la textura dels talussos naturals i dificulta la 
colonització posterior de la vegetació. 

El moment òptim per a la definició morfològica dels talussos és en èpoques poc plujoses per tal 
d’evitar esllavissades en el moment de la seva formació. En zones sensibles, aigües avall de 
l’abocador es prendran mesures de protecció hidrològica, com barreres de sediments. 

Els abocadors estaran correctament senyalitzats, de forma que es facilitarà l’accés als mateixos i 
les labors de descàrrega a les zones adequades. 

Mesures correctores proposades 

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents: 

• Capacitat suficient pel volum de residus previst 

• Distància òptima als punts de generació de residus 

• Accessibilitat garantida per a la maquinària necessària pel transport de residus, la seva 
compactació i la posterior modelació del terreny 

• Topografia adequada, que permeti minimitzar el moviment de terres necessari per a la seva 
explotació 

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents: 

• Impacte paisatgístic: s’eviten àrees pròximes i/o visibles des de les poblacions o vies de 
comunicació. 

• Geologia: cal evitar terrenys inestables. 

• Hidrogeologia: s’evitaran terrenys amb nivell freàtic a menys d’1,5 m de profunditat i àrees de 
recàrrega d’aqüífers, llacunes i zones humides. 

• Espais naturals: s’evitaran àrees legalment protegides, i els seus perímetres de protecció. 

• Vegetació natural: s’evitaran masses forestals de caràcter autòcton i riberenc. S’escolliran 
preferentment àrees degradades, sòls erosionat, cultius abandonats, zones ermes, etc. 

L’abocament de residus es durà a terme de forma ordenada, modelant la superfícies resultant 
segons els següents criteris: 

• Es reduirà l’alçada sobre la cota original del terreny, fins on permeti la superfície disponible, 
optant per configuracions predominantment esteses. 

• En abocadors ubicats a mitja vessant, s’adaptarà la forma de l’abocador a la topografia original. 

• S’evitaran formes troncocòniques, amb arestes pronunciades. 
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• Es respectaran lleres d’evacuació d’aigües superficials naturals, disposant les obres de drenatge 
necessàries per a garantir la circulació de l’escorrentia. 

• Quan la topografia ho permeti, prèviament a l’explotació s’extraurà i abassegarà la terra vegetal 
segons el que s’indica en el procediment d’esbossada del terreny. 

Durant l’explotació de l’abocador es controlarà que els materials que s’hi dipositin reuneixen les 
característiques següents: 

• Són materials inerts (una vegada dipositats no experimenten transformacions biològiques ni 
físico-químiques significatives). 

• No generen lixiviats amb substàncies contaminants. 

• No estan contemplats com a residus tòxics i perillosos. 

• Aquestes característiques les reuneixen els següents tipus de residus: 

• Terres i roques procedents de buidats, desmunts i moviments de terra en general. 

• Runes originades en demolicions, incloses les restes de demolició de ferms, graves i sorres. 

• Llots dessecats procedents del rentat d’àrids. 

• Restes de formigó, calç i guixos. 

 

1.7. Instal·lacions i serveis auxiliars d’obra 

L’obra estudiada no suposa una afectació del medi natural important ja que transcorre per zona ja 
urbanitzada del municipi de Zaragoza. No obstant, durant la fase d’obra, és previsible un 
desenvolupament d’activitats induïdes i accions indirectes que sí que poden tenir un abast 
geogràfic més important, i per tant, podrien arribar a afectar espais més sensibles des del punt de 
vista natural. 

D’altra banda, el fet que l’obra principal es desenvolupi en un medi urbà residencial o segons les 
zones, fa que sigui de vital importància tenir en compte els possibles impactes de les diferents 
instal·lacions auxiliars i la seva correcta gestió. Com a instal·lacions auxiliars s’entén: 

- Parc de maquinària i ferralla. Oficines, casetes d’obra i vestuaris. 

- Totes aquelles activitats que no tinguin lloc al mateix emplaçament de l’obra però que estiguin 
motivades de forma directe o indirecte per l’obra 

 

1.7.1. Parc de maquinaria i ferralla. Oficines, casetes d’obra i vestuaris 

Recollida selectiva de residus 
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Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu desprendre’s. 
Durant l’execució de les obres, els principals residus que es poden generar es classifiquen en: 

- Residus inerts: residus sobrants de construcció i/o demolició, com a sobrants d’excavació, runa, 
ferralla, fusta. 

- Residus especials: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de PVC, olis lubricants 
usats, així com els envasos que contenen aquests residus. 

- Residus assimilables a urbans: residus d’envasos amb els quals es reben els subministres per 
l’obra. 

Es preveu la instal·lació de punts nets distribuïts pel parc de maquinària i altres instal·lacions. Els 
punts nets, zones fixes d’emmagatzematge temporal, es localitzen propers a àrees destacables per 
una activitat important i perllongada o per qualsevol altre motiu raonable. Consisteixen en un 
conjunt de contenidors de diferents característiques segons el tipus de residu a recollir. 

Els tipus de contenidors seran els següents: 

- Contenidor per restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics (contenidor gris). 

- Contenidor per residus de fusta (contenidor blanc). 

- Contenidor per derivats del petroli (contenidor vermell). 

- Contenidor per a pneumàtics (contenidor negre). 

- Contenidor per plàstics (contenidor groc). 

- Contenidor per paper i cartró (contenidor blau). 

- Contenidor per vidre (contenidor verd). 

- Contenidor per restes orgàniques (contenidor marró). 

Davant de cada contenidor s’instal·larà una senyal i dentificativa del tipus de residu que conté. 

Es delimitarà un espai entre l’emmagatzematge dels residus especials, perfectament identificat, 
durant un màxim de 6 mesos fins la seva retirada. Sempre que sigui possible, s’emmagatzemaran 
en un recinte cobert i estanc. Si s’emmagatzema a l’aire lliure, es seguiran les següents 
indicacions: 

- Es garantirà que no hi ha risc de filtració al substrat. Per això s’habilitarà una solera de formigó 
amb lleugera pendent cap a l’interior sobre la que es dipositaran els residus 

- Es delimitarà el recinte d’emmagatzematge amb una malla plàstica o cinta 

- S’indicarà amb la senyalització corresponent la ubicació del recinte temporal 
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Existirà un servei de recollida periòdica i selectiva. La determinació del torn de recollida 
mésconvenient dependrà de les condicions particulars de l’obra i del moment d’operació. 
Larecollida i el transport dels residus la faran empreses degudament autoritzades. 

Tractament de les aigües 

Les aigües sanitàries aniran a parar al clavegueram de la ciutat, ja que les obres es desenvolupen 
en zona urbana i no caldrà instal·lar foses sèptiques o realitzar tractaments específics per aquest 
tipus d’efluent. 

Les aigües químicament contaminades es dipositaran en un dipòsit estanc sobre el terreny 
impermeabilitzat, amb canalitzacions perimetrals i bassa de seguretat. La depuració i abocament 
definitiu a la llera pública (sempre complint amb els requeriments ambientals legals) anirà a càrrec 
de l’empresa constructora. 

 

1.7.2. Gestió d’accessos 

Donat que es tracta d’una obra eminentment urbana i emplaçada sobre vies de comunicació ja 
existent, no es preveu la necessitat de creació de nous accessos, no obstant, per a l’accés a 
abocadors, préstecs, instal·lacions auxiliar es prendran les mesures següents: 

- Es condicionaran els camins ja existents per a permetre la circulació segura de la maquinària 
d’obra, així com els accessos des de les vies principals. 

- Es senyalitzaran adequadament tots els accessos per a evitar confusions i accidents de trànsit de 
maquinària 

- Una vegada finalitzada l’activitat i la utilització dels accessos nous i els condicionats, es procedirà 
a la seva restauració i reparació dels possibles deterioraments ocasionats per la maquinària durant 
les obres. 

 

1.7.3. Emmagatzematge de combustibles a l’obra 

Aquests procediment defineix la metodologia a utilitzar per l’emmagatzematge i abastament de 
gasoil dins l’obra. Per a cadascuna de les posicions definides per a instal·lar els dipòsits mòbils 
d’emmagatzematge de combustible es realitzaran les següents operacions: 

- Col·locació en cubeta impermeable d’igual capacitat o superior. 

- Col·locació de senyals d’avís. 

- Col·locació dels dipòsits a la cubeta. 

- Omplerta dels dipòsits. 
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A la finalització dels treballs a la zona es desmuntarà el recinte. En cas d’existir fuites en el dipòsit 
o abocaments accidentals que no facin reutilitzable la làmina plàstica, aquesta es portarà a 
abocador. 

En cas de produir-se abocaments per ruptura o fuites del dipòsit, la cubeta impermeable actua 
com a element de contenció. D’aquests, es recull el líquid per al seu reaprofitament posterior. 

 

1.7.4. Abocaments accidentals de productes eco tòxics 

Els productes eco tòxics són substàncies perilloses pel medi ambient. Es tracta de productes que 
presenten riscos immediats i diferits en el medi. 

Abocaments accidentals en el terreny 

Si per a qualsevol imprevist tingués lloc un abocament accidental en quantitats significatives 
d’hidrocarburs o qualsevol altre producte contaminant pel medi, es procedirà la següent manera: 

- Comunicació de l’accident a l’encarregat, cap de producció o cap d’obra. 

- Retirada del sòl afectat per l’abocament fins la profunditat assolida per la filtració del 
contaminant. 

- Identificació del sòl afectat per l’abocament com a residu tòxic o perillós i lliurament d’aquest a 
gestor autoritzat. 

- Si l’abocament ha estat ocasionat per la ruptura d’una màquina, aquesta es retirarà tan aviat 
com sigui possible dins l’àrea delimitada pel manteniment o reparació de la maquinària d’obra. 

Abocaments accidentals en lleres fluvials o xarxes de sanejament 

Si accidentalment s’aboquen quantitats importants d’hidrocarburs o qualsevol altre producte eco-
tòxic en lleres fluvials o xarxes de sanejament, es comunicarà immediatament a l’encarregat, cap 
de producció o cap d’obra. 

Si el volum abocat fos tal que pogués induir un risc greu de contaminació aigües avall, el cap 
d’obra comunicarà l’incident d’immediat a l’organisme corresponent, especialment si el 
sanejament està connectat directament amb una estació depuradora d’aigües residuals. A la 
comunicació s’hi farà constar les quantitats abocades i el tipus de producte. 

 

1.7.5. Subministrament de formigó 

L’adquisició de formigó necessari per l’execució de les obres en plantes industrials de la zona 
resulta menys impactant que a posta en operació d’una planta específica per a l’obra (amb la 
conseqüent ocupació del sòl, utilització de recursos, emissions atmosfèriques i abocaments). 
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En tot cas, si finalment calgués la instal·lació d’una planta de formigó in situ es prendrien les 
següents mesures correctores: 

- Captadors de pols per aspiració i filtres de mànegues, a les sitges o tolves. 

- Cortines d’aigua i tancaments hermètics a la boca de les amassadores. 

- Carenat de cintes transportades. 

Les plantes per a la fabricació de formigó estan classificades, segons la normativa ambiental 
vigent, com a instal·lacions potencialment contaminants de l’atmosfera del grup B. La posta en 
obra del formigó tindrà lloc evitant els abocaments incontrolats i especialment es tindrà cura 
durant el rentat de les cubes de les formigoneres, que es realitzarà en punts de neteja 
especialment condicionats. 

L’equip responsable de l’obra determinarà amb caràcter previ la ubicació i nombre dels punts de 
neteja, de forma que es disminueixi el desplaçament necessari des dels llocs on es rep el formigó. 
Aquests punts estaran constituïts per una bassa excavada al terreny, de les dimensions adequades 
pel volum d’abocament previst (sobre dimensionat en 0,5 m de profunditat). 

Els punts de neteja s’establiran seguint els següents criteris: 

- S’escolliran terrenys pràcticament plans, sense riscos d’inestabilitat o erosió intensa, situats a les 
immediacions dels camins d’accés i sempre a l’àmbit de la pròpia obra. 

- Es disposaran allunyats de les aigües superficials, així com a xarxes de sanejament o abastament 
d’aigua. 

 

1.8. Protecció de serveis existents, reposició d’accessos i permeabilitat territorial 

Pel que fa a la protecció de serveis existents durant les obres i al final de les mateixes, es garantirà 
el manteniment de tots els accessos i la permeabilitat territorial de l’escena rioriginal. En concret, 
es mantindrà l’accessibilitat des del carrer per on discorri la traça del nou tramvia a totes les vies, 
de totes les categories que actualment hi conflueixen. 

 

2. Mesures correctores en fase d’explotació 

Les mesures correctores definides en la fase d’explotació de l’obra són les següents. 

 

2.1. Gestió de residus 

Els principals residus que es generaran durant l’explotació seran combustibles i lubricants, 
pintures, detergents i ferralla, a més dels residus assimilables a RSU generats per l’activitat 
delpersonal laboral. 
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Tots aquests residus s’emmagatzemaran de forma ordenada mitjançant la separació de tipologies 
de residus de manera que es pugi fer una recollida selectiva per part dels gestors de residus 
autoritzats. En cada punt d’activitat s’instal·laran contenidors de recollida selectiva i papereres. 

D’altra banda, es tindrà especial cura amb la gestió de residus als parcs de maquinària, cotxeres i 
zones de manteniment i reparació de les unitats del tramvia, ja que la majoria són considerats 
residus especials. 

 

2.2. Sorolls i vibracions 

Per a minimitzar el possible impacte del tramvia, es farà flotar els rails pels quals hi circula 
respecte al paviment per a trencar el contacte rígid de ambdós i així reduir la possible transmissió 
de la vibració. A més, el carril anirà revestit d’un material elastòmer apte per a reduir vibracions i 
emissions acústiques. 

El deteriorament dels diferents elements de la infraestructura pot produir un increment de 
l’emissió de sorolls i vibracions. Per evitar-ho, es realitzaran revisions periòdiques a tots els 
elements susceptibles de generar emissions sonores i vibracions i es repararan o substituiran 
aquells que hagin deixat de complir els nivells definits pel projecte constructiu, que en tot cas 
seran inferiors o iguals als definits per la legislació. 

 

2.3. Afeccions electromagnètiques 

La determinació de les mesures correctores per les afeccions electromagnètiques requereix: 

- Calcular els nivells d’intensitat de camp electromagnètic originat per les línies soterrades en 
espais transitats i en trama aèria. 

- Comprovar que els valors de camp magnètic assolits en condicions normals i en el cas més 
desfavorable estan molt per sota dels límits i recomanacions establerts per les diferents 
normatives. 

Els efectes electromagnètics es diferencien segons característiques d’afectació en: 

- Efectes electromagnètics generats pel circuit de 25 kV que va fins les subestacions(cables 
soterrats, corrent altern). 

- Efectes electromagnètics generats per les línies de contacte del tramvia (tram aeri, corrent 
continu). 

Com a hipòtesi de càlcul es consideren dos casos: 

- Valors de camp magnètic assolits en condicions d’explotació normals: es pren la secció més 
representativa del projecte i com a règim de càrrega el límit tèrmic de cada línia simultàniament 
(funcionament en plena càrrega), i com a sentit de transmissió de la potència el de funcionament 
normal. 
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- Valors de camp magnètic assolits en el cas més desfavorable: es parteix de la hipòtesi que totes 
les línies transmeten la mateixa potència en el mateix sentit. 

Per a la realització de càlculs serà necessari conèixer: 

- Nombre de conductors. 

- Naturalesa dels conductors (tipus, tensió nominal, dimensions, agrupacions). 

- Disposició geomètrica (posició i agrupació en relació al nivell del terra i pla meridià del a galeria) 

- Condicions de servei (règim de càrrega, sentit de transmissió de la potència). 

A més, es consideraran les següents hipòtesis de treball: 

- No existeix camp magnètic exterior a les línies perquè estaran apantallades. 

- El camp elèctric exterior a les línies serà originat pels corrents que circulen pels conductors 
interiors dels cables. 

- El camp magnètic a les pantalles serà aproximadament zero. 

- El camp magnètic en qualsevol punt serà la suma del camp magnètic originat per cada conductor, 
els quals seran paral·lels i de longitud infinita. 

Es definiran les directrius o recomanacions aplicables que estableixen els valors admissibles 
d’electromagnetisme per a l’ésser humà. 

 

2.4. Contaminació de l’aigua 

La contaminació de la línia a l’aire lliure pot produir-se en les següents zones: 

- Lubricació de les corbes. 

- Pestanya de lubricació de les rodes. 

- Punts de propulsió. 

Les quantitat d’olis en aquests punts són negligibles. Tot i així, es recomana utilitzar olis 
biodegradables que poden ser eliminats a través de conductes de drenatge fins al clavegueram. 

L’aigua de la pluja obtinguda a la línia a l’aire lliure i a les estacions desembocarà en el 
clavegueram públic un cop travessat el sistema de drenatge. 
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3. Programa de vigilància ambiental 

Durant l’obra s’aplicarà el Programa de Vigilància Ambiental i tindrà els següents objectius: 

- Verificar l’aplicació de les mesures correctores definides a l’Estudi d’Impacte ambiental 
corresponent. 

- Verificar l’eficàcia de les mesures correctores a aplicar i el moment en què s’apliquen. 

- Definir, immediatament, noves mesures correctores en cas que les que s’apliquin no siguin 
suficients o bé es detectin nous impactes no previstos en fases anteriors. 

L’objectiu d’aquest últim és reduir els impactes negatius i potenciar el positius en la mesura que 
sigui possible. 



 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 20: 
CLASSIFICACIÓ DEL 

CONTRACTISTA   



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 20. Classificació del contractista  2 

  



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 20. Classificació del contractista  3 

ANNEX 20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Índex 
ANNEX 20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ............................................................................ 3 

Índex de taules .............................................................................................................................. 3 

1. Introducció ................................................................................................................................ 4 

2. Definició i abast ......................................................................................................................... 4 

2.1. Exigència de clasificació ..................................................................................................... 4 

2.2. Criteris aplicables i condicions per la classificació ............................................................. 4 

3. Categories i grups ...................................................................................................................... 4 

3.1. Categoria del contracte ...................................................................................................... 4 

3.2. Tipus d’obra ........................................................................................................................ 5 

3.3. Classificació en subgrups .................................................................................................... 7 

4. Classificació del contractista ..................................................................................................... 7 

4.1. Pressupost de l’obra per capítols ....................................................................................... 7 

4.2. Càlcul de l’anualitat mitja i categoria ................................................................................. 8 

4.3. Conclussió ........................................................................................................................... 8 

5. Revisió de preus ........................................................................................................................ 8 

 

Índex de taules 
Taula 1. Categories del contracte .................................................................................................. 5 

Taula 2. Grups i subgrups diferents dels tipus d’obra ................................................................... 6 

Taula 3. Pressupost de l’obra per capítols i exigència de classificació del contractista ................ 7 

Taula 4. Classificació que s’ha de exigir als Contractistes ............................................................. 8 

Taula 5. Taula de Materials i el seu símbol usat en les fórmules ................................................ 10 



 Implantació d’un nou ramal en la línia de tramvia de Saragossa 
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 20. Classificació del contractista  4 

1. Introducció 

En el present Annex s’estableixen els requisits mínims (classificació) que hauran de complir les 
empreses licitadores de les obres contemplades al present “Implantació d’un nou ramal en la 
línia de tramvia de Saragossa”, així com la necessitat o no de preveure una fórmula per a la 
revisió dels preus de l’obra. 

 

2. Definició i abast 

2.1. Exigència de classificació 

Segons la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores”, al seu article 
Art. 65.1, disposició quarta, s’indica que s’elevarà l’exigència de classificació dels contractista a 
500.000 € en els contractes d’obres. En el cas del present projecte el seu PEM és superior a la 
dada esmentada i per tant serà necessari tenir en compte la Classificació.  

 

2.2. Criteris aplicables i condicions per la classificació 

A l’Apartat 1 de l’article 67 del RDL 3/2011 s’indica que “... los contratos se dividiràn en grupos 
generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función 
de su cuantia. La expresión de la cuantía se efectuarà por referència al valor íntegro del 
contrato cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor 
medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”. Tenint en 
consideració que el termini previst de l’obra a l’Annex de Pla d’Obra és de 28 mesos, la 
categoria s’haurà d’efectuar prenent com a referència el valor mig anual del contracte. 

A l’apartat 1 de l’article 65, en quant determina els contractes per a la celebració dels quals es 
exigible la classificació prèvia, entrarà en vigor conforme al que s’estableix a les normes 
reglamentàries de desenvolupament d’aquesta Llei per las que es definiran els grups, subgrups 
i categories en que es classificaran els contractes, continuant vigent, fins a les hores, el parraf 
primer de l’apartat 1 de l’article 25 del “Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 

 

3. Categories i grups 

3.1. Categoria del contracte 

L’Ordre de 26 de juliol de 1.966 publicada al B.O.E. el 2 de agost de 1.966, i la posterior 
correcció d’errors publicada al B.O.E de 8 d’agost de 1996, estableix la necessitat de obtenir 
classificació prèvia pel Ministeri d’Hisenda per prendre part en les licitacions d’obres de l’Estat 
i Organismes Autònoms, els pressupost dels quals sigui superior a cinc milions de pessetes 
(30.050,61 €), xifra que posteriorment ha estat augmentada fins a deu milions de pessetes 
(60.101,21 €). 

Posteriorment, l’Ordre de 28 de març de 1968 va establir els grups, subgrups i categories en les 
quals poden quedar classificats els contractistes d’obres de l’Estat. Aquesta Ordre estableix en 



   
 

 
Annexos de la memòria   
Annex 20. Classificació del contractista  5 

l’article 14, apartat a), el següent: “El número de subgrups exigibles, excepte casos 
excepcionals, no pot ser superior a quatre” i en l’apartat b): “l’import de l’obra parcial que per 
la seva singularitat doni lloc a l’exigència de classificació en el subgrup corresponent haurà de 
ser superior al vint per cent del preu total del contracte, excepte casos excepcionals”. 

Aquesta normativa va ésser modificada per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 15 
d’octubre de 1987 (B.O.E. de 30 d’octubre de 1.987) va establir la categoria f pels contractes 
enquadrats en els grups A, B, C, D, E, F i G, en els quals s’exigia a partir de 300 milions de 
pessetes (1,8 M€) d’anualitat mitja; al mateix temps es va modificar la categoria en la qual es 
va establir per aquells contractes on la seva anualitat mitja es trobés compresa entre 50 i 300 
milions de pessetes (0,3 i els 1,80 M€). No varen ser alterades les categories pels contractes H, 
I, J i K. va modificar els grups, subgrups i categories de l’Ordre de 28 de març de 1968 i 
finalment, mitjançant el Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, s’aprova el Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Estado de las Administraciones Públicas, al capítol 2 del qual 
s’especifiquen les següents categories: 

 
Taula 1. Categories del contracte 

 Les anteriors categories e) i f) no s’aplicaran en els grups H, I, J i K(veure el següent capítol) i 
els seus subgrups, els contractes dels qual seran de categoria e), quan excedeixi de 840.000 €. 

 

3.2. Tipus d’obra 

A l’article 289 del Reglament General de Contractació de l’Estat, s’estableixen 11 grups 
diferents (de l’A a la K), amb els seus subgrups corresponents: 
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Taula 2. Grups i subgrups diferents dels tipus d’obra 
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3.3. Classificació en subgrups 

Perquè un contractista pugui ser classificat en un subgrup de tipus d’obra, serà necessari que 
acrediti algunes de les següents circumstàncies: 

- Haver executat obres específiques del subgrup en el transcurs dels últims cinc anys. 

- Haver executat en l’últim quinquenni obres específiques d’altres subgrups afins del mateix 
grup, entenent-se per subgrups afins els que presentin analogies en quant a execució i equips 
a emprar. 

- Haver executat, en el mateix període de temps senyalat en els apartats anteriors, obres 
específiques d’altres subgrups del mateix grup que presentin major complexitat en quant a 
execució, i que exigeixin equips de major importància, pel que el subgrup del quals tracti pugui 
considerar-se com dependent d’algun d’aquells. 

- Quan, sense haver executat obres específiques del subgrup en l’últim quinquenni, es disposi 
de suficients mitjans financers, de personal tècnic experimentat i maquinària o equips 
d’especial aplicació al tipus d’obra a la qual es refereixi el subgrup, o hagi realitzat obres 
d’aquesta mateixa naturalesa en l’últim decenni. 

 

4. Classificació del contractista 

4.1. Pressupost de l’obra per capítols 

El pressupost del projecte ha estat organitzat per capítols i activitats d’obra, aspecte necessari 
per tal de poder establir la necessitat o no de classificació a les futures empreses licitadores. 

A continuació s’adjunta un quadre amb el pressupost del projecte (PEM i PBL) desglossat per 
capítols, amb indicació d’aquells (import ≥ 20% del pressupost) que donen lloc a l’exigència 
classificació del contractista. 

NÚM. CAPÍTOL PEM (€) PBL  (€) % CLASS. 

01.01.01 TREBALLS PREVIS I 
DEMOLICIONS  

537.187,28 752062,192 1,36836271 NO 

01.01.02  MOVIMENT DE TERRES  367.233,98 514127,572 0,93544524 NO 

01.01.03  PAVIMENTACIÓ 3.964.908,20 5550871,48 10,099704 NO 

01.01.04  URBANITZACIÓ 97.232,10 136124,94 0,24767671 NO 

01.01.05  SENYALITZACIÓ I 
SEMAFORITZACIÓ 

270.129,51 378181,314 0,68809364 NO 

01.01.06  SUPERESTRUCTURA DE LA 
VIA 

10.991.558,07 15388181,3 27,9985003 SI 

01.01.07  CATENÀRIA 602.381,80 843334,52 1,53443096 NO 

01.01.08  PARADES 1.671.511,73 2340116,42 4,25779688 NO 

01.01.09  SISTEMES FERROVIARIS 18.560.000,00 25984000 47,2773889 SI 

01.01.10  SERVEIS AFECTATS 537.214,82 752100,748 1,36843286 NO 

01.02.01  PLA DE CONTROL I 
QUALITAT  

366.082,06 512514,884 0,93251099 NO 

01.02.02  SEGURETAT I SALUT 204.387,60 286142,64 0,52063104 NO 

Taula 3. Pressupost de l’obra per capítols i exigència de classificació del contractista 
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Tal i com es pot observar a la taula anterior, l’import dels capítols de Superestructura de la via i 
Sistemes ferroviaris sobrepassen el 20 % del total del pressupost del projecte i per tant dóna 
lloc a l’exigència de classificació del contractista. 

 

4.2. Càlcul de l’anualitat mitja i categoria 

En el cas del present projecte i segons l’Apartat 1 de l’article 67 del RDL 3/2011 (veure punt 2.2 
del present Annex), el càlcul de la categoria s’ha de realitzar prenent com a referència el valor 
mig anual del contracte atès que el termini previst d’execució és superior a 1 any (28 mesos 
segons l’Annex de Pla d’Obra).  

 

4.3. Conclussió 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, es proposen, a títol orientatiu les classificacions que han de ser exigides als 
contractistes (empresa individual o agrupació d’empreses) per admetre’ls a la licitació de les 
obres contemplades al present projecte i poder ser adjudicataris de les mateixes. 

 

Grup i subgrup categoria 

Grup D Ferrocarrils 

Subgrup 1 Estesa de vies f 

Subgrup 3 Senyalització i 
enclavaments 

c 

Subgrup 4 Electrificació de 
ferrocarrils 

d 

Taula 4. Classificació que s’ha de exigir als Contractistes 

 

5. Revisió de preus 

En compliment del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77,78,79,80,81 
i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, i atès que la durada 
prevista de l’obra és de 28 mesos (segons el Planning inclòs al present projecte) i per tant 
superior a 1 any, s’haurà de contemplar la revisió dels preus pel Projecte. 

En els contractes d’obres i subministrament de fabricació, pel càlcul del pressupost addicional 
per revisió de preus de cada anualitat, haurà de tenir-se en compte el concepte de previsió, 
l’import líquid per revisió de preus de les obres o de la fabricació pendents d’executar, 
estimada d’acord amb les següents fórmules:  

FÓRMULA 211. Electrificació ferroviària, línia aèria de contacte i sistemes associats.  

Kt = 0,07At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Lt/Lo + 0,01Rt/Ro + 0,31St/So + 
0,04Tt/To + 0 27Ut/Uo + 0,25  
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FÓRMULA 222. Estacions de ferrocarril  

Kt = 0,07At/Ao + 0,01Bt/Bo + 0,05Ct/Co + 0,04Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Lt/Lo + 0,04Pt/Po + 
0,15Rt/Ro + 0,18St/So + 0,04Tt/To + 0,05Ut/Uo + 0,02Vt/Vo + 0,33  

FÓRMULA 234. Bases de muntatge de la via en placa  

Kt = 0,04Bt/Bo + 0,22Ct/Co + 0,01Et/Eo + 0,02Pt/Po + 0,11Rt/Ro + 0,34St/So + 0,26 

FÓRMULA 245. Plataformes ferroviàries sense elements singulars  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,11Ct/Co + 0,15Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 0,22Rt/Ro + 0,13St/So + 
0,01Xt/Xo + 0,34  

FÓRMULA 246. Plataforma i via  

Kt = 0,01Bt/Bo + 0,08Ct/Co + 0,08Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,01Ot/Oo + 0,02Pt/Po + 0,18Rt/Ro + 
0,28St/So + 0,01Tt/To + 0,32  

FÓRMULA 251. Senyalitzacions i telecomunicacions  

Kt = 0,03At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,08St/So + 0,35Tt/To + 
0,14Ut/Uo + 0,34  

FÓRMULA 261. Subestacions elèctriques amb equipament.  

Kt = 0,01At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,04Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,07St/So + 0,27Tt/To + 
0,31Ut/Uo + 0,25  

FÓRMULA 262. Subestacions elèctriques sense equipament.  

Kt = 0,03Ct/Co + 0,06Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,01Pt/Po + 0,03Rt/Ro + 0,11St/So + 0,22Tt/To + 
0,16Ut/Uo + 0,37  

FÓRMULA 263. Electrificació ferroviària: telecomandament d’energia (mitja distancia).  

Kt = 0,03St/So + 0,51Tt/To + 0,22Ut/Uo + 0,24  

FÓRMULA 264 .Electrificació ferroviària: telecomandament d’energia (gran distancia).  

Kt = 0,01Pt/Po + 0,06St/So + 0,31Tt/To + 0,06Ut/Uo + 0,56  

FÓRMULA 271.Telecomunicacions mòbils (obra civil).  

Kt = 0,04At/Ao + 0,04Ct/Co + 0,03Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,22St/So + 0,31Tt/To + 
0,01Ut/Uo + 0,32  

FÓRMULA 272.Telecomunicacions mòbils (instal·lacions)  

Kt = 0,24Tt/To + 0,76  

FÓRMULA 273.Telecomunicacions fixes i protecció civil.  
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Kt = 0,01At/Ao + 0,01Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,06St/So + 0,57Tt/To + 
0,01Ut/Uo + 0,3  

FÓRMULA 281. Instal·lacions de control de trànsit: seguretat i comunicacions  

Kt = 0,04At/Ao + 0,03Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,01Ft/Fo + 0,02Pt/Po + 0,02Rt/Ro + 0,1St/So + 
0,44Tt/To + 0,07Ut/Uo + 0,25  

FÓRMULA 282.Instal·lacions de control de trànsit: afeccions  

Kt = 0,02At/Ao + 0,02Ct/Co + 0,01Et/Eo + 0,03Pt/Po + 0,01Rt/Ro + 0,04St/So + 0,36Tt/To+ 
0,21Ut/Uo + 0,3  

 

 
Taula 5. Taula de Materials i el seu símbol usat en les fórmules
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MEMÒRIA

   
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

   
1.1. Identificació de les obres

   
1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura
davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

   
2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              :
NIF            :
Adreça                 :
Població              :
Representant                :
NIF                       :

   
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.   :
Titulació/ns  :
Col·legiat  núm.    :
Despatx professional :
Població              :
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4. DADES DEL PROJECTE

   
4.1. Autor/s del projecte

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

   
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració d el projecte

Coordinador de S & S
designat pel promotor :
Titulació/ns  :
Col·legiat  núm.    :
Despatx professional :
Població              :

   
4.3. Tipologia de l'obra

Aquí s’inclourà una breu descripció de l’obra, definint el tipus d’obra (obra nova, reforma,
ampliació, escola, CAP, etc.), si és aïllat o entre mitgeres, el número de plantes, les
característiques constructives més rellevants que puguin tenir interès de cara a la seguretat
de l’obra.

   
4.4. Situació

Emplaçament      :
Carrer,plaça  :
Número               :
Codi Postal              :
Població              :

   
4.5. Comunicacions

Carretera              :
Ferrocarril  :
Línia Metro               :
Línia Autobús              :
Telèfon                 :
Fax                       :
E – mail               :
Altres                   :

   
4.6. Subministrament i Serveis

Aigua                   :
Gas           :
Electricitat               :
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Sanejament              :
Altres                   :

   
4.7. Localització de serveis assistencials, salvame nt i seguretat i mitjans

d'evacuació

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)
   

4.8. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 38.130.581,94
€. (trenta-vuit milions  cent trenta mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta-quatre cèntims).
   

4.9. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 28   mesos.
   

4.10. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 22 persones.
   

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament d e l'obra

Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant col·locador
Ajudant electricista
Ajudant
Manobre
Manobre especialista

   
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
ANCORATGES ESPECIALS
BANCS METÀL·LICS
CATENÀRIA
CIMENTS
CLAUS
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
FAMÍLIA BS1
FAMÍLIA BS2
FAMÍLIA BSZ
FAMÍLIA TG1
FAMÍLIA TG3
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GRAVES
LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
LLIGANTS HIDROCARBONATS
LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A
PRESSIÓ ALTA
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MALLES ELECTROSOLDADES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PAPERERES MURALS I DE PEU
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A
TERRA
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
PILONES METÀL·LIQUES
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
SENYALS
SORRES
TAULERS
TAULONS
TERRES
TOT-U
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
TUBS DE PVC A PRESSIÓ

   
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Motoanivelladora petita
Motoanivelladora mitjana
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió cisterna de 6 m3
Camió cisterna de 8 m3
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Camió cisterna de 6000 l
Camió cisterna de 10000 l
Camió grua de 5 t
Camió grua de 10 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Grua autopropulsada de 80 t
Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària
Furgoneta de 3500 kg
Vibrador intern de formigó
Camió formigonera de 6 m3
Camió cisterna per a reg asfàltic
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora de granulat
Estenedora de granulat
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Escombradora autopropulsada
Màquina per a reciclat in situ de mescles bituminoses amb equips incorporats de fresat,
dosificació i distribució de ciment, aigua i additius, mescla i estesa
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica
Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica
Martell trencador manual
Regle vibratori per a formigonat de soleres
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra per a la tala d'arbres
Bombí per a proves de canonades
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

   
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

   
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

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

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
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que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

•••• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense

pas de vehicles.

•••• Quadre General

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78   Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

•••• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

•••• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA.
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A.

•••• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:
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· Connexió de 24 v    : Violeta.
· Connexió de 220 v    : Blau.
· Connexió de 380 v    : Vermell

− No s’empraran connexions tipus „lladre“.

•••• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

aparells d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

normalitzada.

•••• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

pròxim a la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

•••• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

   
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

   
5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

   
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra.

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

•••• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.
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− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

   
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

   
6.1. Serveis higiènics

•••• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

•••• Cabines d’evacuació

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

•••• Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

   
6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
   

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.

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

   
6.4. Local de descans

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

6.5. Local d'assistència a accidentats

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

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

El   material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es   disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.

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

   
7. ÀREES AUXILIARS

   
7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura,  mínima de 4 m.

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    10



L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

   
7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.   

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal
d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    11



senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

   
7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.

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

   
8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

   
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
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patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

   
9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

   
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilam ent

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

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat

perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
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•••• Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.

•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment i nflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènic s, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

   
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs  en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

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

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
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10.1. Serveis afectats

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte
d’execució

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

   
10.2. Servituds

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

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

   
10.3. Característiques meteorològiques

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals
   

10.4. Característiques del terreny

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

   
10.5. Característiques de l'entorn

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

   
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
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REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

   
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

   
12.1. Procediments d'execució

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

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

   
12.2. Ordre d'execució dels treballs

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

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

   
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pl a d'execució
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

   
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.   

   
14. MEDIAMBIENT LABORAL

   
14.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

   
14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

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

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

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

   
14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

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

   
14.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                        10
   C = --------------------------    mg / m3
                % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
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− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

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

   
14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.

Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport

provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

   
14.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
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norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant
qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents,
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,

però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
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d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

   
14.7. Radiacions ionitzants

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

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,

sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in
vivo".

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o

equips generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,

com l’argó-40 o el fòsfor-32.
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
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també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

   
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i

embuatada en empenya i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada

tipus de material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

− Automatització i mecanització dels processos.
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.
− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
− Ús correcte dels equips de protecció individual.
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
− Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials    
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els

següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem

davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició
que sigui conegut o convingut per l’equip.

   
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve   integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
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seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:

   
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

   
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del   conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al   conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els   indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
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individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en   l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   
19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003.   D’acord amb aquesta llei, la presència
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com
es defineixen en el real decret 1627/97.

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

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:   

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra

subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:

   
ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O
SUPERFÍCIES PLANES

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I
CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

   
   

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus
de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
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requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

   
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a
l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
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corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
   

21.1. Normes de Policia

•••• Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’ob ra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

   
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

•••• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

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

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
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d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

•••• Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap
carril de circulació.

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

•••• Situació de grues-torre i muntacàrregues

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

•••• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

   
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públ ic

•••• Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

•••• Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

   
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

•••• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

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

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

•••• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de
Seguretat de l’obra.

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.

•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

•••• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la  via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades
per a càrregues i descàrregues.

   
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afect en l'àmbit públic

•••• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

•••• Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

•••• Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
   

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

   
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic

•••• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

•••• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vian ants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

•••• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

   
•••• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

•••• Abalisament i defensa

Els   elements d’abalisament i defensa a emprar per   passos per a vehicles   seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:   
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de

l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a

passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
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diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar

l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

•••• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.

•••• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un

cercle d’1,5 m de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un

pendent màxim del 12%.

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

•••• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

•••• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
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acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
   

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l a via pública

•••• Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

•••• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

   
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

   
22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.

   
22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

17.17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    39



patrimonial, expressament per a aquesta funció.

   
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
− Incendi, explosió i/o deflagració.
− Inundació.
− Col·lapse estructural per maniobres fallides.
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

   
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97

   
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /12
/14 /20

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 /12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

10

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /4 /6 /12 /26

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

20

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

20

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

   
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4

Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
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TALLS MAL APUNTALATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4

Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: APLEC DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /15
/16 /17 /20 /25

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149

17

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /20

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /14 /17
/20 /25

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

15

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
1
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /16 /17
/20 /25

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

15

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /14 /25

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

15

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

3 /4 /5

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

15

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

3 /5

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

6 /10 /12

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

17 /20

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
20

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4

   
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
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Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /14
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /4 /9 /10 /14
/17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas

combustible, O2, CO i H2S
17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I  REPOSICIÓ

EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

14 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant,
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

25

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    48



HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /9 /14

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

3 /9 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 /3

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

3 /9 /14 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

9 /12 /25

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    50



HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
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Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

3 /4 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLA NES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
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CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,

homologat segons UNE-EN 14593-1
17

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

6

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BIT UMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL

TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /4 /6 /11 /15

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /6 /9 /10 /12
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /18 /25
/26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

9 /10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /18 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

2 /4 /6 /9 /10 /12
/14 /16 /18 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4 /6 /10 /16
/17 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
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Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /14
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el

desmuntatge inclòs
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6 /9

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACION S
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
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Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /25

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

1

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant,
d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
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FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /18 /20 /21

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /20
/21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /12

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
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soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 i UNE-EN 348
10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
21

   
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /18 /20 /21

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /20
/21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /12

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

1

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 12
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de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat

de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
21

   

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS

PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

11

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 1
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cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
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elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

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

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /14
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 1
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compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   
   

26. Signatures
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PLEC

   
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

   
1.1. Identificació de les obres

   
   

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas
d'Edificació)

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

   
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat  i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint
com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

   
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats d ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

   
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :
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1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.   

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

   
2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

   
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
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Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘   (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.   

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.   

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.   

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

   
2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
   

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat.   En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra,   contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el   
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

   
2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
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l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.   

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà   els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.   171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.   

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
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Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

35.35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.   

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.   

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
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d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

   
2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
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han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

   
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.   

   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

   
3.1. Interpretació dels documents vinculants en mat èria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67.67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

   
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

   
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .    

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .      

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
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- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
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justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres

exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i

evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de

Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,

finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
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 (*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

   
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

   
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l ''Conveni de Prevenció i

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a
be designar a l’efecte,  segons procedeixi.
   
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    14



reguladora de l’esmentada jurisdicció.
   

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

   
4.1. Textos generals

− Convenis col·lectius.

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM
 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.   

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
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peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7
de octubre de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.   
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

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

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de
1999)”.

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril
(BOE 1 de mayo de 2001)”.

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

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(BOE  31 de enero de 2004).   

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

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas”.

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12
de mayo)”.

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

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre)”.   

−− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.   

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 03 de febrer de 2009).

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz
o en período de lactancia”.

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

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.
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− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).''

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

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.”

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

   
4.2. Condicions ambientals

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
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los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)”.

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.   

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

   
4.3. Incendis

− Ordenances municipals.

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

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

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

   
4.4. Instal·lacions elèctriques

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de
agosto de 1978)”.

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

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
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noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001).

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
junio de 2001)”.

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

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

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

   
4.5. Equips i maquinària

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

−− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.    

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
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salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12
de junio de 1997)”.

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de
13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

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

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

− Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.   

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

   
4.6. Equips de protecció individual

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.   

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

− Normes Tècniques Reglamentàries.

   
4.7. Senyalització

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)”.

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
   

4.8. Diversos

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
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septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

− Convenis col·lectius.

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

   
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

   
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

   
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.     

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.   

   
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

   
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

   
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

   
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera   
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

•••• Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.
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Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.

•••• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc   

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

   
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.   

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents

en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

   
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competen t en matèria de Medicina

del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.   

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
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- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

   
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

   
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

   
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

   
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o

Màquines-Ferramentes

•••• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

•••• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

procedeix.
   

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzema tge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

•••• Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

•••• Emmagatzematge i manteniment

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

   
7.3. Normativa aplicable

•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat de  les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.
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− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori

fins l’1/1/97.
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.   
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
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− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

•••• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000),
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

   
8. Signatures
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Pressupost de l´estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.:28/05/15 1Data:

01OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

5 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 514,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1499 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-111 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

12 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 411,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

13 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 413,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

14 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 411,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

15 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 616,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42016 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 411,000

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

17 H145F004

AMIDAMENT DIRECTE 411,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

18 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

19 H145K397

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

20 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

21 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 52,000
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u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

23 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable24 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

25 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

26 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

27 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

28 H147D501

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

29 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

30 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 52,000
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u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

31 H147M007

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Faixa de protecció dorslumbar32 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

33 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

34 H1481343

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

35 H1481442

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

36 H1481542

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

37 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

38 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

39 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

40 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

41 H1483443

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

EUR



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.:28/05/15 5Data:

u Samarreta de treball, de cotó42 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant43 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47144 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors45 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

46 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

47 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34848 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

49 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

01OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb
xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

2 H1529013

AMIDAMENT DIRECTE 200,000
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u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

6 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit8 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

9 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

10 HBBJ0002

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

11 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

12 H1512010

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió13 H15B0007
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m14 H15B4004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m15 H15B6006

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge16 HB2C1000

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual17 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

u Senyal manual per a senyalista18 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs19 HBB21A61

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària20 HBC12500

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada21 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs22 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs23 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs24 HBC1R801

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable25 HBC1S0K0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

01OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

3 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

4 HQU1A204

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 111,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

6 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

7 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

8 HQU1H234

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

9 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

11 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

14 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs15 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

16 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs17 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs18 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs19 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs20 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs21 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions22 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut23 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

24 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25 HQU15214

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball26 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions27 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

01OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius1 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

EUR
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 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 5

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 7

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 9
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

P- 11

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 12

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 13

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 14

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 15

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

P- 16

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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 €6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 17

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 18

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €40,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 19

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 20

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 21

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 22

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 23

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 24
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 25

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €197,84uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 26

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 27

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

P- 28

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

P- 29

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 30

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

P- 31

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 33

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 34

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 35

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 36

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 37

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 38

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 39

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 40

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,50uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 41

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 42
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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 €13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 43
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 44

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 45
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 46

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 47

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 48

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 49

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €10,41m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,44mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €62,41mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €23,28uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 53

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €94,96uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 54
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €473,15uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 mP- 55
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €20,14uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 56
(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €44,08hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 57
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,07hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 58
(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €23,77uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 59
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €25,18hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 60
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €51,85mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 61

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,79m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 62

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,07uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 63
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €236,72uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 64

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 65

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,30uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €34,21uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 67

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 68

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 69
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 70

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €139,97uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 71

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €21,13uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 72
(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7,26uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 73
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1,54mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,56mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €196,02uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €168,86uHBC1S0K0 Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableP- 77
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 78

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €878,65uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 79

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 80

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.321,91uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 81

(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 82

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 83

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €706,11uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 84

(SET-CENTS SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 85

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.523,64uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 86

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 87

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €768,49uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 88

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 89

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.124,21uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 90

(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 91

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 92

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 93
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €22,44uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 94

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,97uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 95
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,07uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 96

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 97
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €55,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 98
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €91,91uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 99
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 100

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 101
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €116,95uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 102

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €204,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 103
(DOS-CENTS QUATRE EUROS)

 €20,07hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 104
(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,97

Altres conceptes 5,97 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

Altres conceptes 5,99 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,07

Altres conceptes 5,07 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 4  €8,15

Altres conceptes 8,15 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

P- 5  €7,25

Altres conceptes 7,25 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 7  €18,94

Altres conceptes 18,94 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,63

Altres conceptes 1,63 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 9  €13,37

Altres conceptes 13,37 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10  €12,25

Altres conceptes 12,25 €

uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1

P- 11  €504,84

Altres conceptes 504,84 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 13  €6,69

Altres conceptes 6,69 €
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uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 14  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 15  €6,05

Altres conceptes 6,05 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

P- 16  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 17  €6,68

Altres conceptes 6,68 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 18  €21,20

Altres conceptes 21,20 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 19  €40,09

Altres conceptes 40,09 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 20  €60,64

Altres conceptes 60,64 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 21  €23,47

Altres conceptes 23,47 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 22  €27,11

Altres conceptes 27,11 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 23  €2,41

Altres conceptes 2,41 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 24  €14,05

Altres conceptes 14,05 €
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uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 25  €54,59

Altres conceptes 54,59 €

uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 26  €197,84

Altres conceptes 197,84 €

uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 27  €578,60

Altres conceptes 578,60 €

uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

P- 28  €269,60

Altres conceptes 269,60 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 29  €31,42

Altres conceptes 31,42 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 30  €22,87

Altres conceptes 22,87 €

uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

P- 31  €92,45

Altres conceptes 92,45 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 32  €22,64

Altres conceptes 22,64 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 33  €19,74

Altres conceptes 19,74 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 34  €64,37

Altres conceptes 64,37 €
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uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 35  €18,02

Altres conceptes 18,02 €

uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

P- 36  €18,02

Altres conceptes 18,02 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 37  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 38  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 39  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 40  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

P- 41  €7,50

Altres conceptes 7,50 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 42  €2,23

Altres conceptes 2,23 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 43  €13,28

Altres conceptes 13,28 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 44  €18,17

Altres conceptes 18,17 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 45  €30,10

Altres conceptes 30,10 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 46  €4,43

Altres conceptes 4,43 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 47  €5,54

Altres conceptes 5,54 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 48  €15,02
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Altres conceptes 15,02 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 49  €15,30

Altres conceptes 15,30 €

m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 50  €10,41

Altres conceptes 10,41 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 51  €13,44

Altres conceptes 13,44 €

mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

P- 52  €62,41

Altres conceptes 62,41 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 53  €23,28

Altres conceptes 23,28 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 54  €94,96

Altres conceptes 94,96 €

uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m

P- 55  €473,15

B15B0004 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m

 €473,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 56  €20,14

Altres conceptes 20,14 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 57  €44,08

Altres conceptes 44,08 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 58  €20,07

Altres conceptes 20,07 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 59  €23,77

Altres conceptes 23,77 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 60  €25,18

Altres conceptes 25,18 €

mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge

P- 61  €51,85

Altres conceptes 51,85 €
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m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 62  €21,79

Altres conceptes 21,79 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 63  €12,07

Altres conceptes 12,07 €

uHBB21A61 Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 64  €236,72

Altres conceptes 236,72 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 65  €35,24

Altres conceptes 35,24 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66  €29,30

Altres conceptes 29,30 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 67  €34,21

Altres conceptes 34,21 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 68  €28,11

Altres conceptes 28,11 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 69  €5,52

Altres conceptes 5,52 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 70  €43,15

Altres conceptes 43,15 €

uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 71  €139,97

Altres conceptes 139,97 €

uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 72  €21,13

Altres conceptes 21,13 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
clavada

P- 73  €7,26

Altres conceptes 7,26 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 74  €1,54
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Altres conceptes 1,54 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 75  €6,56

Altres conceptes 6,56 €

uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 76  €196,02

Altres conceptes 196,02 €

uHBC1S0K0 Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableP- 77  €168,86

Altres conceptes 168,86 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 78  €44,24

Altres conceptes 44,24 €

uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 79  €878,65

Altres conceptes 878,65 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 80  €125,90

Altres conceptes 125,90 €

uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 81  €1.321,91

Altres conceptes 1.321,91 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 82  €246,01

Altres conceptes 246,01 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 83  €143,07

Altres conceptes 143,07 €

uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 84  €706,11
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Altres conceptes 706,11 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 85  €101,19

Altres conceptes 101,19 €

uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 86  €1.523,64

Altres conceptes 1.523,64 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 87  €171,59

Altres conceptes 171,59 €

uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 88  €768,49

Altres conceptes 768,49 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 89  €110,39

Altres conceptes 110,39 €

uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 90  €1.124,21

Altres conceptes 1.124,21 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 91  €160,64

Altres conceptes 160,64 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 92  €58,50

Altres conceptes 58,50 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 93  €14,99
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Altres conceptes 14,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 94  €22,44

Altres conceptes 22,44 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 95  €18,97

Altres conceptes 18,97 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 96  €30,07

Altres conceptes 30,07 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 97  €112,53

Altres conceptes 112,53 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 98  €55,46

Altres conceptes 55,46 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 99  €91,91

Altres conceptes 91,91 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 100  €54,95

Altres conceptes 54,95 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 101  €1,96

Altres conceptes 1,96 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 102  €116,95

Altres conceptes 116,95 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 103  €204,00

Altres conceptes 204,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 104  €20,07
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,18000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €23,77000h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €21,10000h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,87000h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,06000h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut

C1Z12B00

 €46,00000h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000

 €48,42000h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC1Z13500

 €42,62000h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i
salut

C1Z1A000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,12000u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

B0DZSM0K

 €5,97000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,99000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €5,07000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €8,15000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €7,25000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

B142BA00

 €0,23000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €18,94000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €1,63000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003

 €13,37000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €12,25000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €504,84000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

B144N030

 €2,39000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €6,69000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,78000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145B002

 €6,05000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145C002
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 €2,90000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

B145E003

 €6,68000u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

B145F004

 €21,20000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €40,09000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K397

 €60,64000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

B1463253

 €23,47000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465275

 €27,11000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

B1465376

 €2,41000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €14,05000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €54,59000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102

 €197,84000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1

B147D304
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 €578,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

B147D405

 €269,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

B147D501

 €31,42000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

B147K602

 €19,60000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €92,45000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

B147M007

 €22,64000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €19,74000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €64,37000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

B1481343

 €18,02000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481442

 €18,02000u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481542

 €6,31000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

B1482222

 €6,31000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

B1482320

 €6,31000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

B1482422
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 €12,75000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

B1483344

 €7,50000u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

B1483443

 €2,23000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €13,28000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant

B1485140

 €18,17000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €30,10000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

B1486241

 €4,43000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €5,54000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €15,02000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €15,30000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

B1489790

 €4,79000m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutB1510005

 €473,15000u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

B15B0004

 €20,14000u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m, per a seguretat i salut

B15B0006

 €94,96000u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

B15B0007

 €0,41000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

B15Z1500

 €60,41000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

B1Z0300C

 €0,89000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

B1Z09F90

 €0,60000kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,42000m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230
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 €3,60000m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,13000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z11215

 €1,71000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut

B1Z3C000

 €0,84000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

B1Z45011

 €0,93000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

B1Z4501A

 €7,78000kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutB1ZB1000

 €0,30000u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

B1ZM1000

 €12,07000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €6,10000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

BBBAA005

 €2,99000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut

BBBAA007

 €6,10000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

BBBAB115

 €8,04000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

BBBAC005

 €13,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD004

 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD015
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 €6,24000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAD017

 €8,04000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD025

 €5,52000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

BBBAE001

 €9,77000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

BBBAF004

 €82,65000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

BBBJ0030

 €20,63000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12502

 €6,86000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

BBC16600

 €0,16000m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salutBBC19000

 €13,40000m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €185,99000u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos), per a seguretat i salut

BBC1R800

 €168,86000u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat
i salut

BBC1S0K0

 €206,62000u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1BQS2

 €6,70000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i salut

BBM2BBA0

 €34,83000u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €858,74000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

BQU15214
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 €125,90000mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A

 €1.302,00000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

BQU15314

 €246,01000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1531A

 €143,07000mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A

 €686,20000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1A204

 €101,19000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A

 €1.503,73000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

BQU1A504

 €171,59000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 28/05/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €748,58000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1H234

 €110,39000mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

BQU1H23A

 €1.104,30000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

BQU1H534

 €160,64000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €53,41000u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

BQU22303

 €47,72000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

BQU25500

 €77,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

BQU25700

 €47,38000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

BQU27500

 €91,75000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €105,40000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €52,40000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

 €90,89000u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00
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 €116,95000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €204,00000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,94000u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,150008,150001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,25u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,250007,250001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

u

Subtotal... 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,94u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,9400018,940001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 18,94000 18,94000

COST DIRECTE 18,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,63u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,630001,630001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,3700013,370001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,2500012,250001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u
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Subtotal... 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €504,84u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

H144N030 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

504,84000504,840001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

u

Subtotal... 504,84000 504,84000

COST DIRECTE 504,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

504,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,39u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,390002,390001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,690006,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,69000 6,69000
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COST DIRECTE 6,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,780005,780001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 5,78000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,050006,050001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

H145E003 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,900002,900001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145F004 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,680006,680001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 6,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

40,0900040,090001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 40,09000 40,09000

COST DIRECTE 40,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

60,6400060,640001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

u

Subtotal... 60,64000 60,64000

COST DIRECTE 60,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465275 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,4700023,470001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 23,47000 23,47000

COST DIRECTE 23,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,11u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

H1465376 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

27,1100027,110001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

u

Subtotal... 27,11000 27,11000

COST DIRECTE 27,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,05u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0500014,050001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,5900054,590001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

u

Subtotal... 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,84u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1

H147D304 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

197,84000197,840001,000B147D304 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1

u

Subtotal... 197,84000 197,84000

COST DIRECTE 197,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €578,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

H147D405 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

578,60000578,600001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

u

Subtotal... 578,60000 578,60000

COST DIRECTE 578,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

578,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

H147D501 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

269,60000269,600001,000B147D501 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

u

Subtotal... 269,60000 269,60000

COST DIRECTE 269,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

269,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,42u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

u

Subtotal... 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,87u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

H147L015 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:

19,6000019,600001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

u

0,890000,890001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 20,49000 20,49000

COST DIRECTE 22,86700

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,86700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,45u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

H147M007 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

92,4500092,450001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

u

Subtotal... 92,45000 92,45000
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COST DIRECTE 92,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,6400022,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 22,64000 22,64000

COST DIRECTE 22,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,74u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7400019,740001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,37u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,3700064,370001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u

Subtotal... 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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64,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,0200018,020001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481542 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,0200018,020001,000B1481542 =xGranota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,31u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,31u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

H1482422 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500012,750001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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12,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

H1483443 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B1483443 =xPantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,230002,230001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,28u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,2800013,280001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant

u

Subtotal... 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 13,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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18,1700018,170001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u

Subtotal... 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,10u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,1000030,100001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

u

Subtotal... 30,10000 30,10000

COST DIRECTE 30,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,43u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,430004,430001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4,43000 4,43000

COST DIRECTE 4,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,54u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,540005,540001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,54000 5,54000
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COST DIRECTE 5,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,02u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,0200015,020001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 15,02000 15,02000

COST DIRECTE 15,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,30u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

H1489790 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,3000015,300001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u

Subtotal... 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,41m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512010 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
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5,748004,790001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutm2

0,102500,410000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

m

0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 6,00650 6,00650

0,043641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,41414

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,41414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,44m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:

0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

u

1,2082060,410000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

m3

0,792003,600000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,42020 2,42020

0,109101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,43930

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,43930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,41m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1,
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

H1529013 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,63900/R 23,770000,700A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

13,90900/R 19,870000,700A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,54800 30,54800
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Maquinària:

4,26200/R 42,620000,100C1Z1A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i
salut

h

Subtotal... 4,26200 4,26200
Materials:

0,260000,130002,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

8,550001,710005,000B1Z3C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut

m

18,480000,8400022,000B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

kg

Subtotal... 27,29000 27,29000

0,305481,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,40548

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,40548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,28u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:

5,040000,4200012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm

11,625000,9300012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

kg

Subtotal... 16,66500 16,66500

0,065461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,27646

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,27646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,96u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

H15B0007 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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94,9600094,960001,000B15B0007 =xPantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies

elèctriques en tensió
u

Subtotal... 94,96000 94,96000

COST DIRECTE 94,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €473,15u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

H15B4004 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

473,15000473,150001,000B15B0004 =xBastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

u

Subtotal... 473,15000 473,15000

COST DIRECTE 473,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

473,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,14u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m

H15B6006 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,1400020,140001,000B15B0006 =xAïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 20,14000 20,14000

COST DIRECTE 20,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,08h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,77000/R 23,770001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 43,64000 43,64000

0,436401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,07640

0,00%DESPESES INDIRECTES
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44,07640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,07h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,06870

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,06870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,77u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,77000/R 23,770001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 23,77000 23,77000

COST DIRECTE 23,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,18h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,18000/R 25,180001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 25,18000 25,18000

COST DIRECTE 25,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,85m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

HB2C1000 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

15,89600/R 19,870000,800A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 25,40400 25,40400
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Maquinària:

19,36800/R 48,420000,400C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,36800 19,36800
Materials:

6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i salut

m

Subtotal... 6,70000 6,70000

0,381061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,85306

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,85306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,79m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,41790/R 23,770000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,37240 13,37240
Maquinària:

2,61540/R 29,060000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:

5,601607,780000,720B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg

Subtotal... 5,60160 5,60160

0,200591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,78999

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,78999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,07u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,0700012,070001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 12,07000 12,07000

COST DIRECTE 12,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €236,72u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21A61 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,80500/R 19,870001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 29,80500 29,80500
Materials:

206,62000206,620001,000BBL1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 206,62000 206,62000

0,298051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,72305

0,00%DESPESES INDIRECTES

236,72305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,24u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

u

9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 15,17000 15,17000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,23870

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,23870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

2,990002,990001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut

u

6,240006,240001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 9,23000 9,23000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,29870

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,29870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,21u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

6,100006,100001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

u

8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 14,14000 14,14000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,20870

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,20870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,11u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 8,04000 8,04000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,10870

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,10870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,52u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,520005,520001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,15u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

u

Subtotal... 23,08000 23,08000
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0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,14870

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,14870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,97u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

HBBJ0002 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,65500/R 23,770001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

21,10000/R 21,100001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 56,75500 56,75500
Materials:

82,6500082,650001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 82,65000 82,65000

0,567551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,97255

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,97255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,13u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49675/R 19,870000,025A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,49675 0,49675
Materials:

20,6300020,630001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 20,63000 20,63000

0,004971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,13172

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,13172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,26u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària clavada

HBC16632 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,39740/R 19,870000,020A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,39740 0,39740
Materials:

6,860006,860001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 6,86000 6,86000

0,003971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,26137

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,26137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,54m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29155/R 19,870000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,29155 1,29155
Materials:

0,072000,600000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisament , per a seguretat i salutm

Subtotal... 0,23200 0,23200

0,012921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,53647

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,53647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,56m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19220/R 19,870000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,19220 1,19220
Materials:

5,3600013,400000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 5,36000 5,36000

0,011921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,56412

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,56412COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €196,02u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1R801 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,93500/R 19,870000,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,93500 9,93500
Materials:

185,99000185,990001,000BBC1R800 =xAmortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos), per a seguretat i salut

u

Subtotal... 185,99000 185,99000

0,099351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 196,02435

0,00%DESPESES INDIRECTES

196,02435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,86u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableHBC1S0K0 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

168,86000168,860001,000BBC1S0K0 =xLlanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat
i salut

u

Subtotal... 168,86000 168,86000

COST DIRECTE 168,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,24u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,22000/R 21,100000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,97400 8,97400
Materials:

0,300000,300001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

u

34,8300034,830001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 35,13000 35,13000

0,134611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,23861

0,00%DESPESES INDIRECTES
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44,23861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €878,65u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU15214 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

858,74000858,740001,000BQU15214 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

u

Subtotal... 858,74000 858,74000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 878,65003

0,00%DESPESES INDIRECTES

878,65003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,90mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 125,90000 125,90000
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COST DIRECTE 125,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.321,91u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU15312 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1.302,000001.302,000001,000BQU15314 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

u

Subtotal... 1.302,00000 1.302,00000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.321,91003

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.321,91003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 28/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
246,01000246,010001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m

de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,07mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

143,07000143,070001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 143,07000 143,07000

COST DIRECTE 143,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €706,11u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1A204 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

686,20000686,200001,000BQU1A204 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 28/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 686,20000 686,20000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 706,11003

0,00%DESPESES INDIRECTES

706,11003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A20A Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,19000101,190001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 101,19000 101,19000

COST DIRECTE 101,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.523,64u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1.503,730001.503,730001,000BQU1A504 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.503,73000 1.503,73000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.523,64003

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.523,64003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €768,49u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1H234 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 28/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
748,58000748,580001,000BQU1H234 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6

m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

u

Subtotal... 748,58000 748,58000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 768,49003

0,00%DESPESES INDIRECTES

768,49003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

HQU1H23A Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 110,39000 110,39000

COST DIRECTE 110,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.124,21u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1H532 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 28/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1.104,300001.104,300001,000BQU1H534 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

u

Subtotal... 1.104,30000 1.104,30000

0,149032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.124,21003

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.124,21003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

160,64000160,640001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 160,64000 160,64000

COST DIRECTE 160,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,50u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,96750 4,96750
Materials:

53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 53,41000 53,41000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,124192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,50169

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,50169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,99u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,93000 11,93000

0,074512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,98501

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,98501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,44u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 19,38750 19,38750

0,074512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,44251

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,44251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,97u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,173862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,97336

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,97336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,07u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:

22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 22,93750 22,93750

0,173862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,06586

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,06586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:

105,40000105,400001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 105,40000 105,40000

0,173862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,52836

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,52836COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,46u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,40000 52,40000

0,074512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,45501

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,45501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,91u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:

90,8900090,890001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 90,89000 90,89000

0,024842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,90834

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,90834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,95u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,98700 1,98700
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,049682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,94667

0,00%DESPESES INDIRECTES
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54,94667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,96u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:

0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,024842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95834

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,95u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,95000116,950001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 116,95000 116,95000

COST DIRECTE 116,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

204,00000204,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 204,00000 204,00000

COST DIRECTE 204,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,07h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,06870

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,06870COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA 0101

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

108,0005,97 644,76

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

16,0005,99 95,84

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

11,0005,07 55,77

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

11,0008,15 89,65

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

13,0007,25 94,25

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

514,0000,23 118,22

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
7)

52,00018,94 984,88

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)

42,0001,63 68,46

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

42,00013,37 561,54

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 10)

42,00012,25 514,50

11 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 11)

6,000504,84 3.029,04

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 12)

411,0002,39 982,29

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)

413,0006,69 2.762,97

14 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 14)

411,0005,78 2.375,58

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 15)

616,0006,05 3.726,80

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

411,0002,90 1.191,90

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
17)

411,0006,68 2.745,48

18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 64,00021,20 1.356,80

EUR
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classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 18)

19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 19)

64,00040,09 2.565,76

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 20)

52,00060,64 3.153,28

21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 21)

52,00023,47 1.220,44

22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 22)

52,00027,11 1.409,72

23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 23)

103,0002,41 248,23

24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 24) 52,00014,05 730,60

25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 25)

31,00054,59 1.692,29

26 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 26)

31,000197,84 6.133,04

27 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 27)

31,000578,60 17.936,60

28 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 28)

31,000269,60 8.357,60

29 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament

21,00031,42 659,82

EUR
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dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 29)

30 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 30)

52,00022,87 1.189,24

31 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 31)

11,00092,45 1.016,95

32 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 32) 103,00022,64 2.331,92

33 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 33)

52,00019,74 1.026,48

34 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 34)

52,00064,37 3.347,24

35 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 35)

52,00018,02 937,04

36 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)

52,00018,02 937,04

37 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 37)

52,0006,31 328,12

38 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 38)

52,0006,31 328,12

39 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 39)

52,0006,31 328,12

40 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 40)

52,00012,75 663,00

41 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 41)

52,0007,50 390,00

42 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 42) 52,0002,23 115,96

43 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 43)

52,00013,28 690,56

44 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 44)

52,00018,17 944,84

45 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 45)

6,00030,10 180,60

46 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 46)

52,0004,43 230,36

47 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 47)

52,0005,54 288,08

EUR
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48 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 48)

11,00015,02 165,22

49 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 49)

52,00015,30 795,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 81.740,60

OBRA 0101

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

800,00013,44 10.752,00

2 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

200,00062,41 12.482,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

5,00023,28 116,40

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

5,00035,24 176,20

5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

5,00029,30 146,50

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

5,00034,21 171,05

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

5,00028,11 140,55

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 69)

10,0005,52 55,20

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

10,00043,15 431,50

10 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 71)

5,000139,97 699,85

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 78)

10,00044,24 442,40

EUR



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST Pàg.:28/05/15 5Data:

12 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

100,00010,41 1.041,00

13 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 54)

5,00094,96 474,80

14 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària
2,5 m i llargària 3,5 m (P - 55)

1,000473,15 473,15

15 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 56)

10,00020,14 201,40

16 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 61)

50,00051,85 2.592,50

17 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 62)

310,00021,79 6.754,90

18 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 63) 10,00012,07 120,70

19 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

10,000236,72 2.367,20

20 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 72) 30,00021,13 633,90

21 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 73)

30,0007,26 217,80

22 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

20,0001,54 30,80

23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 75)

1.200,0006,56 7.872,00

24 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

1,000196,02 196,02

25 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable (P - 77) 5,000168,86 844,30

CAPÍTOLTOTAL 01.03 49.434,12

OBRA 0101

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

2,0001.321,91 2.643,82

2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 82)

31,000246,01 7.626,31

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 83)

77,000143,07 11.016,39

EUR
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4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
84)

4,000706,11 2.824,44

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 85)

111,000101,19 11.232,09

6 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
86)

3,0001.523,64 4.570,92

7 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 87)

62,000171,59 10.638,58

8 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 88)

4,000768,49 3.073,96

9 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 89)

93,000110,39 10.266,27

10 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 90)

3,0001.124,21 3.372,63

11 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 91)

62,000160,64 9.959,68

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

22,00058,50 1.287,00

13 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 93)

8,00014,99 119,92

EUR
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14 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 94)

5,00022,44 112,20

15 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 95)

4,00018,97 75,88

16 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

3,00030,07 90,21

17 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 97)

1,000112,53 112,53

18 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

1,00055,46 55,46

19 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 99)

3,00091,91 275,73

20 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)

1,00054,95 54,95

21 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 101)

3,0001,96 5,88

22 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 57)

400,00044,08 17.632,00

23 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
59)

2,00023,77 47,54

24 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 80)

10,000125,90 1.259,00

25 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 79)

2,000878,65 1.757,30

26 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 102)

1,000116,95 116,95

27 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
104)

400,00020,07 8.028,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 108.255,64

OBRA 0101

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 60) 100,00025,18 2.518,00

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 58)

200,00020,07 4.014,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 103) 4,000204,00 816,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.348,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/05/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 81.740,60

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 49.434,12

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 108.255,64

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 7.348,00

OBRA 01  01 246.778,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
246.778,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  01 246.778,36

246.778,36

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

246.778,36PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

32.081,1913 % DESPESES GENERALS SOBRE 246.778,36....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 246.778,36....................................................................................................................................14.806,70

Subtotal 293.666,25

21 % IVA SOBRE 293.666,25....................................................................................................................................61.669,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 355.336,16€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

Barcelona, Juny 2015
L´autor de l´estudi

Marc Meseguer Linares
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1. Introducció 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits en el plec de condicions tècniques particulars de 
l'obra, s'han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs) que 
constitueixen les condicions mínimes de qualitat exigibles en el projecte. Sense perjudici 
d'aquestes, el contractista pot oferir unes condicions més exigents en el seu pla d'autocontrol de 
la qualitat. Aquest pla serà executat pel contractista sota estricta supervisió de la Direcció d'Obra. 

A més, donada l'envergadura de l'obra ferroviària i la proposició de mesures d'aprofitament de 
materials sobrants de l'excavació com materials constructius, el pla de qualitat pot estar subjecte a 
canvis per adaptar-se als imprevists, sempre segons criteri de la direcció d'obra. 

S'han de distingir tres tipus de control de qualitat al llarg de l'obra. Aquests són el control del 
material (ja sigui producte rebut o aprofitat), el control de l'execució de les obres i el control de 
l'obra acabada, garantint que compleix els requisits estipulat. 

Per acabar, un cop finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada 
pel director de l'execució de l'obra en el col·legi professional corresponent o, si s'escau, a 
l'Administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als que acreditin un interès legítim. 

 

2. Descripció de les obres 

L’objecte del projecte consisteix en la prolongació del traçat de la línia del Tramvia des de el carrer 
el Coso (enllaç amb l'actual L1) fins Los Enlaces. L'obra es troba íntegrament al municipi de 
Saragossa.  

 Les obres plantejades d’aquesta forma consistiran en: 

 Obres de enderrocs, desmuntatge d’instal·lacions i esplanació del terreny. 

 Buidat de terres. 

 Construcció de plataforma, posta de via i posta de ferms nous a l’àmbit del projecte. 

 Construcció de Parada i urbanització. 

 Sistemes i aparells Tramviaris. 

 Instal·lacions de energia i catenària. 

 Construcció del nou sistema de drenatge. 

 Construcció de nou sistema d’enllumenat. 

 Desplaçament dels serveis afectats. 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

 Treballs previs. 
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 Moviment de terres. 

 Drenatge. 

 Pavimentació. 

 Urbanització. 

 Senyalització i Semaforització. 

 Superestructura de via. 

 Energia i Catenària. 

 Parades. 

 Sistemes ferroviaris. 

 Serveis afectats. 

3. Control del material 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides 
que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici 
projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control 
de recepció. 

Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els següents 
controls: 

 Control de la documentació dels subministraments. 

 Control de recepció mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d'idoneïtat tècnica. 

 Control de recepció mitjançant assaigs Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors lliuraran al contractista, qui els ha de facilitar al director de l'execució de 
l'obra, els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment i, 
si s'escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació ha de comprendre els 
següents documents: 

 Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

 El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes 
de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició 
de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Pel que fa als materials procedents de la pròpia obra, aquests s'adequaran a les condicions 
estipulades en el plec de condicions i es verificarà el compliment amb els assajos pertinents. 
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3.1. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d'idoneïtat 

tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

 Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix 
l'article 5.2.3 del capítol 2 del CTE. 

 Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància 
del manteniment de les seves característiques tècniques. 

El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

En el següent llistat apareixen els materials i equips amb obligatorietat de marcatge CE i altres 
acreditacions. 
 

3.1.1. Materials amb obligatorietat de marcatge CE 

3.1.1.1. Ciments 

A. Ciments comuns 

Obligatorietat del marcat CE per aquest material ( UNE - EN 197-1 ) , aprovada per Resolució de 1 
de Febrer de 2005 ( BOE 19/02/2005 ) . 

 

B. Ciments especials 

Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor d'hidratació ( UNE - EN 
14216 ) i ciments d'alt forn de baixa resistència inicial ( UNE-EN 197- 4), aprovades per Resolució 
de 1 de Febrer de 2005 ( BOE 19 / 02 / 2005 ) . 

 

C. Ciments de ram de paleta 

Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta ( UNE- EN 413-1 , aprovada per 
Resolució de 1 de Febrer de 2005 ( BOE 19/02/2005 ) . 
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3.1.1.2. Formigó armat i pretesat 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). Aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol 
(BOE 22/08/2008). 

Es seguiran les indicacions dels següents articles: 

 Article 79.3. Conformitat dels productes 

 79.3.1 Control documental dels subministraments 

 79.3.2 Control de recepció mitjançant segells de qualitat 

 Article 84º Criteris generals per a la comprovació de la conformitat dels materials 
components del formigó i de les armadures 

 84.1 Control documental 

 Article 90. º Control dels elements i sistemes de pretensat 

 90.4 Control previ al pretesat 

 Article 91.º Control dels elements prefabricats 

 91.4 Control previ al subministrament 

 

3.1.1.3. Revestiments 

A. Materials de pedra natural per a ús com paviment 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Rajoles. UNE-EN 1341 

 Llambordes. UNE-EN 1342 

 Vorades. UNE-EN 1343 

 

B. Adhesius per rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 
16 de gener (BOE 06/02/2003). 

C. Llambordes de formigó 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 

D. Rajoles prefabricades de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 

E. Materials per a soleres contínues i soleres. Pastes autonivellants 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

F. Rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 

3.1.1.4. Prefabricats 

Vorades prefabricats de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

3.1.1.5. Comportament davant el foc elements constructius i materials de construcció 

Segons el Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi. Aprovat per 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28). 

Justificació del comportament davant el foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL 
DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del 
foc). 

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. 
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3.1.1.6. Instal·lacions d'electricitat 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost 
(BOE 18/09/2002). 

 Article 6. Equips i materials 

 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 

 ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 

 

3.2. Control de recepció mitjançant assaigs 

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons el que especifica el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Aquests assajos seran especialment importants per a l'acceptació de part del material sobrant dels 
desmunts i excavacions de túnels com balast. 

 

3.2.1. Control de materials i elements constructius 

Es realitzaran assaigs i proves sobre els següents materials i elements constructius, seguint la 
normativa indicada. 

 

3.2.1.1. Ciments 

Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). Aprovada pel Reial Decret 956/2008, de 6 de Juny 
(BOE 19/06/2008), concretament: 

 Article 6. Control de recepció 

 Article 7. Emmagatzematge 

 Annex 4. Subministrament 
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3.2.1.2. Comportament davant el foc elements constructius i materials de construcció 

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi. Aprovat per Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 2006.03.28). 

Justificació del comportament davant el foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL 
DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del 
foc). 

 

3.2.1.3. Instal·lacions d'electricitat 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost 
(BOE 18/09/2002). 

 Article 6. Equips i materials. 

 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió. 

 ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 

 

3.2.1.4. Mescles bituminoses 

Se segueixen les normes NLT - 164, NLT - 165, NLT - 168 i NLT - 159 realitzant els següents assaigs : 

 Granulometria dels àrids. 

 Quantitat de lligant . 

 Assaig Marshall complet . 

 Extracció de proveta testimoni de 100 mm de diàmetre . 

 

3.2.1.5. Rajoles i llambordes de formigó 

Es realitzen els següents assajos seguint les normatives UNE 127.001, UNE 127.006, UNE 127.002, 
UNE 127.005, UNE 127.004 i UNE 127.007 respectivament : 

 Determinació de la tolerància dimensional . 

 Determinació de la resistència a flexió . 

 Determinació de l'absorció d'aigua. 
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 Assaig de desgast per fregament. 

 Assaig de gelada. 

 Determinació de la resistència al xoc . 

 

3.3. Criteri general de no acceptació del producte 

L'incompliment d'alguna de les especificacions d'un producte, llevat demostració que no suposi 
risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició suficient 
per a la no-acceptació del producte i, si escau de la partida 

 

4. Control de l'execució 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els 
seus annexos i modificacions autoritzats pel director d'obra i les instruccions del director de 
l'execució de l'obra, d'acord amb el que indica l'article 7.3 de la part I del CTE i altra normativa 
vigent d'aplicació. Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls i 
amb la freqüència dels mateixos establerta en el plec de condicions del projecte. Qualsevol 
modificació que pugui introduir durant l'execució de l'obra quedarà en la documentació de l'obra 
executada sense que en cap cas es deixin de complir les condicions mínimes assenyalades 
cadascun dels documents bàsics del CTE. 

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 
d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb el que indica el projecte, la legislació aplicable, les 
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de 
l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els 
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control 
de qualitat de l'edificació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
que preveu l'article 5.2.5. del CTE. Els diferents controls d'elements constructius i materials en la 
fase d'Execució, tant dels previstos en el projecte i reflectits en les partides del corresponent 
capítol de Control de Qualitat del Pressupost, com d'altres que fossin necessari realitzar per 
imprevistos sorgits durant la obres es faran segons les exigències de la normativa vigent 
d'aplicació. 

Es controlaran els següents elements: 
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4.1. Formigó  

Es controlarà segons els següents articles de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), 
aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol (BOE 22/08/2008): 

 Article 92.º Criteris generals per al control d'execució 

 Article 93.º Comprovacions prèvies al començament de l'execució 

 Article 96.º Control de les operacions de pretesat 

 Article 97.º Control dels processos de formigonat 

 Article 98.º Control de processos posteriors al formigonat 

 Article 99.º Control del muntatge i unions d'elements prefabricats 

 Article 100.º Control de l'element construït 

 Article 101.º Controls de l'estructura mitjançant assaigs d'informació complementària 

 Article 102.º Control d'aspectes mediambientals 

 

4.2. Excavació de rases i pous 

Es controla segons les normatives NLT - 101, NLT - 104, NLT -105/ 106, NLT - 107, UNE7255 , NLT - 
117 i NLT - 111, realitzant-se els següents assaigs : 

 Preparació de mostres . 

 Anàlisi granulomètrica per tamisat en sòls . 

 Determinació dels límits d'Atterberg . 

 Assaig de piconatge de sòls pel mètode Pròctor Normal. 

 Contingut de matèria orgànica. 

 Índex CBR en laboratori (3 punts ) . 

 

4.3. Farcit de rases i pous amb material de excavació 

Es controla segons les normatives NLT - 101, NLT - 107, UNE7255 i ASTM - D 3017 sotmetent-se als 
següents assajos : 
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 Preparació de mostres . 

 Assaig de piconatge de sòls pel mètode Pròctor Normal. 

 Determinació de la densitat " in situ " incloent humitat pel mètode d'isòtops radioactius . 

 

4.4. Terraplens i farcits amb terra vegetal garbellada 

Es controla segons les normatives NLT - 101, NLT - 104, NLT -105/ 106, NLT - 108, UNE7365 , ASTM 
- D 3017 i NLT - 111, realitzant-se els següents assaigs : 

 Preparació de mostres . 

 Anàlisi granulomètrica per tamisat . 

 Determinació dels límits d'Atterberg . 

 Assaig de piconatge de sòls pel mètode Pròctor Normal. 

 Determinació de la densitat " in situ " incloent humitat pel mètode d'isòtops radioactius . 

 Índex CBR en laboratori (3 punts ) . 

 

5. Control de l'obra acabada 

En el control de l'Obra acabada es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE . 

Per tal de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de realitzar- les 
verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la direcció facultativa i les previstes 
en el CTE i resta de la legislació aplicable . 

 

6. Import del Pla de control de Qualitat 

D’acord amb les consultes realitzades, l’ import del Pla de Control de Qualitat s’ estima en 1% 
(382.122,17 €) de l’ import del pressupost d’execució material del present projecte.



 



 
 
 
 
 
 
ANNEX 23: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 02/06/15

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €20,16h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €19,53h AjudantA013U001

 €19,47h ManobreA0140000

 €17,72h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 02/06/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €56,73h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €59,65h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €36,17h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €43,14h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504U00

 €133,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 02/06/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €174,95h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenàriaC150T001

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 02/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,13m3 AiguaB0111000

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €5,33m3 Terra adequadaB03D5000

 €7,52m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU105

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €76,72m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U330

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €4,35kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €14,61m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm
i 2,4 kg/m2

B7611E00

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €32,99m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a
vorada, de 15x25 cm

B961UC05
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 02/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,16m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U020

 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

B981U006

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U110

 €286,49m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

BBM1U150

 €19,80m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU610

 €703,36u Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat

BBS1K020

 €355,00u Semàfor de tramvia PPTP, amb tres llums, receptor de
telecomandament d'emergència entregat i llums de mida
13/200

BBS2IG03

 €199,09u Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm, amb una cara i dos
focus, optica halogena i lent de color normal de vehicles,
12/200 h

BBS2U070

 €199,09u Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica normal i lent de color normal de vehicles, 13/200

BBS2U090

 €13,18m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmBD75U050

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060

 €29,35m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmBD75U080

 €46,27m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cmBD75U100

 €67,23m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cmBD75U120

 €43,70u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 02/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €247,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €30,10u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €134,76u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €17,34m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U131

 €25,31m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U140

 €39,83m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U242

 €0,98m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

BG31240U

 €49,52u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de
0,55 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix

BGD23440

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

BGYD2000

 €212,92u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

BHN33C80

 €1.445,00u Pal de catenària tipus 2, segons plànolsBTG1IG02

 €125,72u Conjunt CA-7BTG3U000

 €103,64u Conjunt de tirantat tipus CA7 o CA8BTG3U010

 €93,17u Conjunt de tirantat tipus CA27, CA28 o CA30BTG3U015

 €59,73u Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1BTG3U020

 €170,67u Conjunt de mènsula B2a per atirantat fora amb tirant giratori
i conjunts de gir

BTG3U035

 €157,40u Conjunt de mènsula B1al per atirantat dins amb tirant
giratori i conjunts de gir

BTG3U040

 €181,39u Conjunt de mènsula B2al per atirantat fora amb tirant
giratori i conjunts de gir

BTG3U050
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 02/06/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,18u Cadireta R-6 de suspensióBTG3U120

 €5,71m Fil de contacte electrolítc 150mm2 CuBTG5IG01
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 02/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,15u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

GGD2344D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99728/R 24,080000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,42790/R 20,650000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,42518 7,42518
Materials:

49,5200049,520001,000BGD23440 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de
0,55 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix

u

4,040004,040001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

u

Subtotal... 53,56000 53,56000

0,111381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,09656

3,054835,00%DESPESES INDIRECTES

64,15139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,12m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 3,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,68000/R 20,160000,250A0121000 =xOficial 1ah

11,81333/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,04600 15,04600
Maquinària:

24,22333/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,28333/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,11083/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,71233/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31250/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 33,64232 33,64232

COST DIRECTE 48,68832

2,434425,00%DESPESES INDIRECTES

51,12274COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,45m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 20,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,77200/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,00490 2,00490
Maquinària:

2,82150/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,94250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,16663/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,20505/R 41,010000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,13568 4,13568

COST DIRECTE 6,14058

0,307035,00%DESPESES INDIRECTES

6,44761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,15m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 16,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,10750/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,39863 1,39863
Maquinària:

3,52688/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,41656/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,51263/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,45607 4,45607

COST DIRECTE 5,85470

0,292745,00%DESPESES INDIRECTES

6,14744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,84381/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06562 1,06562
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,46071

0,223045,00%DESPESES INDIRECTES

4,68375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,27u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

5,04000/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,86000/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,06450 15,06450
Maquinària:

4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 33,59450

1,679735,00%DESPESES INDIRECTES

35,27422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,56m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G21DFU02 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,15000/R 50,000000,163C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,15000 8,15000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,15000

0,407505,00%DESPESES INDIRECTES

8,55750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,30u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent el desmuntatge de tots els elements
i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 1,000P- 7

 €44,77u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

4,03200/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,78800/R 19,470002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,75160 12,75160
Maquinària:

9,41000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

10,27400/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,63360

2,131685,00%DESPESES INDIRECTES

44,76528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,24274/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30655 0,30655
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 02/06/15
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Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,44765

0,122385,00%DESPESES INDIRECTES

2,57003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,50m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,42190/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,69916 0,69916
Maquinària:

0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49566 5,49566

COST DIRECTE 6,19482

0,309745,00%DESPESES INDIRECTES

6,50456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2265211 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,39711/R 56,730000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,83510/R 59,650000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,25319/R 36,170000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,26102 2,26102
Materials:

0,056501,130000,050B0111000 =xAiguam3

6,396005,330001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 6,45250 6,45250
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COST DIRECTE 8,71352

0,435685,00%DESPESES INDIRECTES

9,14920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent
de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U122 Rend.: 149,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,13132/R 19,470001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17118 0,17118
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,056501,130000,050B0111000 =xAiguam3

9,024007,520001,200B03DU105 =xSòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

m3

Subtotal... 9,08050 9,08050

COST DIRECTE 10,52354

0,526185,00%DESPESES INDIRECTES

11,04972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,78m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú
sintètic

G762DA0A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89490/R 23,300000,253A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,62636/R 20,680000,127A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,52126 8,52126
Materials:

1,740004,350000,400B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

16,0710014,610001,100B7611E00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i
2,4 kg/m2

m2
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Subtotal... 17,81100 17,81100

0,127821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,46008

1,323005,00%DESPESES INDIRECTES

27,78308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,12657/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20975 0,20975
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,056501,130000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,75250 18,75250

COST DIRECTE 19,99107

0,999555,00%DESPESES INDIRECTES

20,99062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,77m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9610005 Rend.: 25,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,22560/R 20,160004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,67280/R 19,470006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,83000 8,83000
Maquinària:

0,41300/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,51370/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,07800/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,27400/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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Subtotal... 1,27870 1,27870
Materials:

4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

34,6395032,990001,050B961UC05 =xPedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a
vorada, de 15x25 cm

m

Subtotal... 42,05630 42,05630

COST DIRECTE 52,16500

2,608255,00%DESPESES INDIRECTES

54,77325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,83m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G974U020 Rend.: 55,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,46618/R 20,160004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,12400/R 19,470006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,01363 4,01363
Maquinària:

0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

5,418005,160001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 12,10356 12,10356
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COST DIRECTE 16,98074

0,849045,00%DESPESES INDIRECTES

17,82978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,26m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

G981U006 Rend.: 5,150P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52233/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

15,65825/R 20,160004,000A0121000 =xOficial 1ah

22,68350/R 19,470006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,86408 42,86408
Maquinària:

2,80680/R 41,300000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

2,66680/R 39,240000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 5,47360 5,47360
Materials:

15,6292568,250000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,2004088,900000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

84,5100084,510001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

m

Subtotal... 103,33965 103,33965

COST DIRECTE 151,67733

7,583875,00%DESPESES INDIRECTES

159,26120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,65m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,06400/R 20,160004,000A0121000 =xOficial 1ah

13,62900/R 19,470007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,02200 24,02200
Maquinària:
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1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,28930

2,364475,00%DESPESES INDIRECTES

49,65376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,48m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0006 Rend.: 6,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

6,72000/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

5,90667/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,59709 13,59709
Maquinària:

0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:

80,5560076,720001,050B060U330 =xFormigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 84,26850 84,26850

COST DIRECTE 98,54892

4,927455,00%DESPESES INDIRECTES

103,47637COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,40t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,33049/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58098/R 17,720004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,10237 1,10237
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,81147

1,590575,00%DESPESES INDIRECTES

33,40204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,35t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,33049/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58098/R 17,720004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,10237 1,10237
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000
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COST DIRECTE 31,76147

1,588075,00%DESPESES INDIRECTES

33,34954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03360/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02953/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06313 0,06313
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,60630

0,030325,00%DESPESES INDIRECTES

0,63662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02880/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02531/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05411 0,05411
Maquinària:
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0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,36668

0,018335,00%DESPESES INDIRECTES

0,38501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02880/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02531/R 17,720001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05411 0,05411
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,43668

0,021835,00%DESPESES INDIRECTES

0,45851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,99m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10cm d'ampleGBA32002 Rend.: 14,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,44000/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,53143/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,63500 5,63500
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h
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Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 16,17752

0,808885,00%DESPESES INDIRECTES

16,98640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,01m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,32000/R 20,160003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,53143/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,51500 8,51500
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,05752

0,952885,00%DESPESES INDIRECTES

20,01040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,61u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U101 Rend.: 4,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 9,92250 9,92250
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 57,58000 57,58000

COST DIRECTE 70,10938

3,505475,00%DESPESES INDIRECTES

73,61485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,70u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U110 Rend.: 4,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,92250 9,92250
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

46,2300046,230001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 46,23000 46,23000

COST DIRECTE 58,75938

2,937975,00%DESPESES INDIRECTES

61,69735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €359,28m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U150 Rend.: 0,900P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,40000/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

21,70000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 44,10000 44,10000
Maquinària:

11,58611/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 11,58611 11,58611
Materials:

286,49000286,490001,000BBM1U150 =xPlaca d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 286,49000 286,49000

COST DIRECTE 342,17611

17,108815,00%DESPESES INDIRECTES

359,28492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,81m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU201 Rend.: 26,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77538/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,75115/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,52653 1,52653
Maquinària:

0,40106/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,40106 0,40106
Materials:

19,8000019,800001,000BBMZU610 =xPal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 21,72759

1,086385,00%DESPESES INDIRECTES

22,81397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.319,75u Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i
posta a terra amb placa de posta a terra 500 x 500 x 3 mm.

GBS1IG01 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

181,44000/R 20,160009,000A0121000 =xOficial 1ah

130,62055/R 19,530006,6882A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 312,06055 312,06055
Maquinària:

83,42000/R 41,710002,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

17,70000/R 1,7700010,000C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 101,12000 101,12000
Materials:

75,7200075,720001,000B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

703,36000703,360001,000BBS1K020 =xBacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat

u

Subtotal... 779,51000 779,51000
Partides d'obra:

61,0965661,096561,000GGD2344D =xPlaca de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

u

Subtotal... 61,09656 61,09656

3,120611,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.256,90772

62,845395,00%DESPESES INDIRECTES

1.319,75310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,03u Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica normal i lent de color normal de vehicles, 13/200

GBS2IG01 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,85741/R 20,160001,1338A0121000 =xOficial 1ah

11,07156/R 19,530000,5669A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 33,92897 33,92897
Materials:

199,09000199,090001,000BBS2U090 =xSemafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica normal i lent de color normal de vehicles, 13/200

u

Subtotal... 199,09000 199,09000

0,339291,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 233,35826

11,667915,00%DESPESES INDIRECTES

245,02617COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €236,38u Semafor de policarbonat per a vianants segons plec de
condicions amb sistema optic de diametre 210 mm, amb una
cara i dos focus, optica halogena i lent de color normal de
vehicles, 12/200 h

GBS2IG02 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,36381/R 20,160000,8613A0121000 =xOficial 1ah

8,41157/R 19,530000,4307A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 25,77538 25,77538
Materials:

199,09000199,090001,000BBS2U070 =xSemafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm, amb una cara i dos
focus, optica halogena i lent de color normal de vehicles,
12/200 h

u

Subtotal... 199,09000 199,09000

0,257751,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 225,12313

11,256165,00%DESPESES INDIRECTES

236,37929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €400,08u Semafor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i
receptor de comandament d'emergencia, instal·lat sobre pal
existent

GBS2IG03 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,36381/R 20,160000,8613A0121000 =xOficial 1ah

8,41157/R 19,530000,4307A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 25,77538 25,77538
Materials:

355,00000355,000001,000BBS2IG03 =xSemàfor de tramvia PPTP, amb tres llums, receptor de
telecomandament d'emergència entregat i llums de mida
13/200

u

Subtotal... 355,00000 355,00000

0,257751,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,03313

19,051665,00%DESPESES INDIRECTES

400,08479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,64m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U030 Rend.: 13,500P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63832/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah

2,21013/R 20,160001,480A0121000 =xOficial 1ah
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3,88527/R 17,720002,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,73372 6,73372
Maquinària:

3,08963/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,13867/R 1,950000,960C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,61440/R 17,280000,480CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,84270 3,84270
Materials:

37,7422568,250000,553B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3

13,8390013,180001,050BD75U050 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmm

Subtotal... 51,94121 51,94121

COST DIRECTE 62,51763

3,125885,00%DESPESES INDIRECTES

65,64351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,17m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U040 Rend.: 12,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71811/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah

2,52000/R 20,160001,500A0121000 =xOficial 1ah

4,43000/R 17,720003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,66811 7,66811
Maquinària:

3,47583/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,16250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,72000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,35833 4,35833
Materials:

45,7275068,250000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4499589,990000,005B071UC01 =xMorter M-80m3

20,0550019,100001,050BD75U060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmm

Subtotal... 66,23245 66,23245

COST DIRECTE 78,25889

3,912945,00%DESPESES INDIRECTES
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82,17183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,43m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U050 Rend.: 10,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88502/R 23,290000,380A0112000 =xCap de collah

3,12480/R 20,160001,550A0121000 =xOficial 1ah

5,49320/R 17,720003,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,50302 9,50302
Maquinària:

4,17100/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,21450/R 1,950001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,95040/R 17,280000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,33590 5,33590
Materials:

59,9235068,250000,878B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,5399489,990000,006B071UC01 =xMorter M-80m3

30,8175029,350001,050BD75U080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmm

Subtotal... 91,28094 91,28094

COST DIRECTE 106,11986

5,305995,00%DESPESES INDIRECTES

111,42585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,74m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U060 Rend.: 8,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

3,98160/R 20,160001,580A0121000 =xOficial 1ah

6,99940/R 17,720003,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,14550 12,14550
Maquinària:

5,21375/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,28275/R 1,950001,160C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,25280/R 17,280000,580CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,74930 6,74930
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,7199289,990000,008B071UC01 =xMorter M-80m3

48,5835046,270001,050BD75U100 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cmm

Subtotal... 128,47342 128,47342

COST DIRECTE 147,36822

7,368415,00%DESPESES INDIRECTES

154,73663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,65m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U070 Rend.: 6,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55267/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

5,20800/R 20,160001,550A0121000 =xOficial 1ah

9,15533/R 17,720003,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,91600 15,91600
Maquinària:

6,95167/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,35750/R 1,950001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,58400/R 17,280000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,89317 8,89317
Materials:

100,3275068,250001,470B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,0798889,990000,012B071UC01 =xMorter M-80m3

70,5915067,230001,050BD75U120 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cmm

Subtotal... 171,99888 171,99888

COST DIRECTE 196,80805

9,840405,00%DESPESES INDIRECTES

206,64845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €395,48u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U010 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

40,32000/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

35,44000/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 81,58250 81,58250
Maquinària:

10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,95000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,28000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 29,65750 29,65750
Materials:

51,1875068,250000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,1496589,990000,035B071UC01 =xMorter M-80m3

43,7000043,700001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

30,1000030,100001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 265,40715 265,40715

COST DIRECTE 376,64715

18,832365,00%DESPESES INDIRECTES

395,47951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €546,44u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

53,76000/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

47,25333/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 108,77666 108,77666
Maquinària:

13,90333/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,60000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

23,04000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,54333 39,54333
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

74,4200074,420001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

76,7400076,740001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 372,09950 372,09950

COST DIRECTE 520,41949

26,020975,00%DESPESES INDIRECTES

546,44046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €966,35u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U014 Rend.: 0,500P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

80,64000/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

70,88000/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 163,16500 163,16500
Maquinària:

20,85500/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,90000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

34,56000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 59,31500 59,31500
Materials:

163,8000068,250002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,9990089,990000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

247,05000247,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

134,76000134,760001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

29,850005,970005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 697,84900 697,84900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 920,32900

46,016455,00%DESPESES INDIRECTES

966,34545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,84m Tub de PVC de DN 300 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U131 Rend.: 27,540P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42284/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,73203/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,28686/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,44173 2,44173
Maquinària:

0,11477/R 40,010000,079C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26353/R 41,710000,174C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01021/R 3,560000,079C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,38851 0,38851
Materials:

0,106221,130000,094B0111000 =xAiguam3

17,8602017,340001,030BFA1U131 =xTub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 17,96642 17,96642

COST DIRECTE 20,79666

1,039835,00%DESPESES INDIRECTES

21,83649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,90m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U140 Rend.: 24,620P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47299/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,81885/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,43948/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,73132 2,73132
Maquinària:

0,14788/R 40,010000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,29648/R 41,710000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01316/R 3,560000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,45752 0,45752
Materials:

0,170631,130000,151B0111000 =xAiguam3

26,0693025,310001,030BFA1U140 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 26,23993 26,23993

COST DIRECTE 29,42877

1,471445,00%DESPESES INDIRECTES

30,90021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,60m Tub de PVC de DN 600 mm, per a PN 10 bar, amb unions
de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U240 Rend.: 24,620P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47299/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,81885/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,43948/R 17,720002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,73132 2,73132
Maquinària:

0,14788/R 40,010000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,29648/R 41,710000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01316/R 3,560000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,45752 0,45752
Materials:

0,170631,130000,151B0111000 =xAiguam3

41,0249039,830001,030BFA1U242 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 41,19553 41,19553

COST DIRECTE 44,38437

2,219225,00%DESPESES INDIRECTES

46,60359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

GG31240V Rend.: 33,330P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06988/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,60486/R 20,160001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58596/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,26070 1,26070
Materials:

0,980000,980001,000BG31240U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

m

Subtotal... 0,98000 0,98000

COST DIRECTE 2,24070

0,112045,00%DESPESES INDIRECTES

2,35274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,25u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

GHN33C81 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,65550 15,65550
Materials:

212,92000212,920001,000BHN33C80 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

u

Subtotal... 212,92000 212,92000

0,234831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,81033

11,440525,00%DESPESES INDIRECTES

240,25085COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €148.414,27u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m
de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors
automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent
drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada
composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó,
rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo,
de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de
gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les
feines
necesaries per a la seva total col·

GMPPI001 Rend.: 1,000P- 49

 €2.157,26u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada
amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR, d'espessor 5
mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO
1461:1999. Pals troncocònics segons planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns.

GTG1IG02 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,58000/R 23,290002,000A0112000 =xCap de collah

100,80000/R 20,160005,000A0121000 =xOficial 1ah

97,65000/R 19,530005,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 245,03000 245,03000
Maquinària:

96,88000/R 48,440002,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

267,62000/R 133,810002,000C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 364,50000 364,50000
Materials:

1.445,000001.445,000001,000BTG1IG02 =xPal de catenària tipus 2, segons plànolsu

Subtotal... 1.445,00000 1.445,00000

COST DIRECTE 2.054,53000

102,726505,00%DESPESES INDIRECTES

2.157,25650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,00u Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

GTG1IG05 Rend.: 1,000P- 51

 €398,05u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
recta o corba i conjunt d'atibantat fora (per a recta o
corba r<=600 m), per catenària compensada,
totalment muntat i en servei

GTG3U040 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65800/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

8,06400/R 20,160000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,81200/R 19,530000,400A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 20,53400 20,53400
Maquinària:

34,99000/R 174,950000,200C150T001 =xCastillet autopropulsat per a muntatge de catenàriah

Subtotal... 34,99000 34,99000
Materials:

93,1700093,170001,000BTG3U015 =xConjunt de tirantat tipus CA27, CA28 o CA30u

59,7300059,730001,000BTG3U020 =xConjunt suspensió CA2-1 o CA4-1u

170,67000170,670001,000BTG3U035 =xConjunt de mènsula B2a per atirantat fora amb tirant giratori
i conjunts de gir

u

Subtotal... 323,57000 323,57000

COST DIRECTE 379,09400

18,954705,00%DESPESES INDIRECTES

398,04870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.068,47u Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei

GTG3U260 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

40,32000/R 20,160002,000A0121000 =xOficial 1ah

39,06000/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 102,67000 102,67000
Maquinària:

174,95000/R 174,950001,000C150T001 =xCastillet autopropulsat per a muntatge de catenàriah

Subtotal... 174,95000 174,95000
Materials:

125,72000125,720001,000BTG3U000 =xConjunt CA-7u

103,64000103,640001,000BTG3U010 =xConjunt de tirantat tipus CA7 o CA8u

119,4600059,730002,000BTG3U020 =xConjunt suspensió CA2-1 o CA4-1u
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157,40000157,400001,000BTG3U040 =xConjunt de mènsula B1al per atirantat dins amb tirant

giratori i conjunts de gir
u

181,39000181,390001,000BTG3U050 =xConjunt de mènsula B2al per atirantat fora amb tirant
giratori i conjunts de gir

u

52,3600026,180002,000BTG3U120 =xCadireta R-6 de suspensióu

Subtotal... 739,97000 739,97000

COST DIRECTE 1.017,59000

50,879505,00%DESPESES INDIRECTES

1.068,46950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98u Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en serveiGTG6IG01 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09072/R 20,160000,0045A0121000 =xOficial 1ah

0,08789/R 19,530000,0045A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,17861 0,17861
Maquinària:

0,41096/R 51,370000,008C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,34512/R 43,140000,008C1504U00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 0,75608 0,75608
Materials:

5,710005,710001,000BTG5IG01 =xFil de contacte electrolítc 150mm2 Cum

Subtotal... 5,71000 5,71000

COST DIRECTE 6,64469

0,332235,00%DESPESES INDIRECTES

6,97692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,94u Banc senzill, tipus municipal, col·locat en obra, inclús obres
de terra, fonaments, ancoratges, pintura, montatge i
instal·lació totalment finalitzat

P0R01 Rend.: 1,000P- 55

 €69,20u Paperera metàl·lica, tipus municipal, col·locada en obra,
inclús obres de terra, ancoratges i pal de subjecció, segons
model

P0R03 Rend.: 1,000P- 56

 €93,28u Barana rampa peatonal, formada per dos tubs paral·lels al
paviment i p.p. d'un peu dret, tots de tub d'acer de 93.28
50 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix, amb una platabanda
de 150 mm. de diàmetre i 5 mm. de gruix soldada a peu dret
per a fixació en el terra mitjançant tacs de expansió, i p.p. de
peces especials de 50 x 5 mm., termoenduribles, en color
RAL-6009, totalment col·locat segons detalls constructius.

P0R11 Rend.: 1,000P- 57
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 02/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45.000,00u Màquina expenedora de billetsP0010002 Rend.: 1,000P- 58

 €3.000.000,00pa Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport.

P0030001 Rend.: 1,000P- 59

 €16.000,00pa Partida alçada a justificar de sistema de SAEP0030003 Rend.: 1,000P- 60

 €6.000,00pa Partida alçada a justificar de sistema de radioP0030004 Rend.: 1,000P- 61

 €200.000,00pa sP003001 Rend.: 1,000P- 62

 €13.000,00pa sP003002 Rend.: 1,000P- 63

 €107.350,00u Unitat de desviament senzill 1/6 i R 50 no motoritzatSAPA008 Rend.: 1,000P- 64

 €120.500,00u Unitat de desviament senzill tangent 1/6 i R50 motoritzatSAPA016 Rend.: 1,000P- 65

 €3.758,00m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs part proporcional de pericons,
una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa
de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional
de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

SVIA0001 Rend.: 1,000P- 66

 €1.802,71m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó
de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils
Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó
de replè HM-15, tot totalment acabat.

SVIA0003 Rend.: 1,000P- 67
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 02/06/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.315,00m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó
de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils
Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó
de replè HM-15, tot totalment acabat.

SVIA0005 Rend.: 1,000P- 68

 €366.082,06pa Partida alçada per justificar el Pla de Control de QualitatXAP00PCQ Rend.: 1,000P- 69

 €80.000,00pa Partida alçada línies elèctriquesXPA10003 Rend.: 1,000P- 70

 €90.000,00pa partida alçada gasXPA100004 Rend.: 1,000P- 71

 €300.000,00pa partida alçada comunicacionsXPA100005 Rend.: 1,000P- 72

 €150.000,00pa Partida alçada a justificar del sistema general de
senyalització ferroviària. No inclosa senyalització semafòrica
de les cruïlles

XSSSS0000 Rend.: 1,000P- 73



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 02/06/15

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €204.387,60pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS
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1. Consideracions generals 

És preceptiu incloure en la redacció del projecte la programació de les diferents activitats que 
integren la fase constructiva, ordenant-les de manera coherent durant el temps de duració del 
projecte, de manera factible. A cada activitat se li assigna una duració adequada al volum 
d’obra a realitzar, en conformitat amb els rendiments i ritmes de producció normals, fins a 
concloure, en conseqüència, en un termini d’acabament de l’obra possible. 

Encara que aquesta planificació dels treballs no hagi de coincidir exactament amb la que, 
finalment, adopti l’empresa constructora adjudicatària de les obres. Caldrà justificar quan es 
conegui amb precisió l’època de l’any en que s’hagin d’executar les diferents parts de l’obra, 
els propis mitjans i recursos dels que es disposin. És indubtable que pel seu establiment es 
necessari conèixer una previsió basada en altres volums d’obra i característiques similars. 

Per això, i segons el diagrama de Gannt que s’inclou a l’annex, es preveu un termini de 
construcció de les obres de 28 mesos. 

Durant la realització de les obres es veurà afectat el trànsit rodat, ja que l’obra transcorre en 
zona urbana i es produeixen continus creuaments amb carrers, però aquests no poden quedar 
tallats a la circulació durant gaire temps. Per aquest motiu s’intentarà que els processos 
constructius contemplin la menor afectació al trànsit possible, planificant-los en fases per 
intentar reduir al màxim els moments de tall total d’algun carrer. 

En els casos en que no hi hagi altra alternativa, es procurà realitzar el tall en els moments de 
menys trànsit possible, és a dir en horari nocturn i als caps de setmana. Pels casos en que sigui 
impossible realitzar talls tan curts de temps, es planificaran els treballs en els mesos d’estiu 
(preferentment el mes d’agost) ja que és el moment amb menys trànsit a la ciutat de 
Saragossa. 

La planificació proposada s’ha elaborat en funció de: 

 - Duració de la realització de cada activitat. 

 - Exigències de coordinació d’activitat. 
 

2. Característiques bàsiques 

Les característiques generals que d’alguna manera condicionen el pla d’obra de la construcció 
d’un traçat ferroviari són les següents: 

- El subministrament del material mòbil ha de començar 6 mesos abans de l’acabament de les 
obres. 

- Seria desitjable que la via i la catenària, així com l’alimentació elèctrica estiguessin 
finalitzades en algun tram per començar les proves en línia el més aviat possible. 

- La construcció de les parades es pot realitzar en paral·lel a la via, igualment que les 
canalitzacions i cruïlles de via. Els acabats d’urbanització i parades s’han d’executar sobre via 
acabada. Es aconsellable la instal·lació de les marquesines al final de l’obra, amb l’objectiu 
d’assegurar el seu estat de conservació en el moment de posada en funcionament de la línia. 

- S’ha de reservar un temps d’aprovisionament en aquelles activitats que així ho requereixin. 

- Igualment, al final de les feines tecnològiques, s’ha de preveure un període de temps per a 
realitzar les proves pròpies d’aquests processos, independents de les proves de conjunt que 
tenen la seva activitat específica. 
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El Pla d’Obra es dividirà segons els diferents trams que conté el present projecte: 

- Tram 1: Carrer del Conde Aranda 

- Tram 2: Av. de Madrid entre el Passeig de Maria de Agustin i l’Av. de Navarra. 

- Tram 3: Av. de Madrid entre l'Av. de Navarra i Los Enlaces.  

3. Capítols del Pla d’Obra 

El Pla d’Obra conté un capítol principal: el de la pròpia execució de l’obra, que a la vegada està 
dividit en 5 subcapitols: 

 - Acta de replanteig 

 - Treballs preliminars 

 - Obra civil 

 - Instal·lacions i senyalització 

 - Acabats generals 

 

4. Pla d'Obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Execució de les obres 11/06/15 5/10/17

Acte de replanteig 11/06/15 8/07/15
Treballs previs 13/07/15 24/07/15
Fase 1 20/07/15 17/03/16

Senyalització enllaç carrers transversals 20/07/15 23/07/15
Obra civil 24/07/15 18/02/16

Neteja i desbrossejament del terreny 24/07/15 6/08/15
Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 7/08/15 3/09/15
Serveis afectats (proteccions) 7/08/15 20/08/15
Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 21/08/15 17/09/15
Plataforma del tramvia 18/09/15 12/11/15
Realització de l'estació 13/11/15 14/01/16
Paviment 15/01/16 28/01/16
Explanació 29/01/16 18/02/16

Instal·lacions i senyalitzacions 19/02/16 17/03/16
Senyalització ferroviària 19/02/16 17/03/16
Instal·lacions de comunicació 19/02/16 17/03/16

Acabats generals 19/02/16 17/03/16
Fase 2 18/03/16 14/09/16

Senyalització enllaç carrers transversals 18/03/16 23/03/16
Obra civil 24/03/16 17/08/16

Neteja i desbrossejament del terreny 24/03/16 6/04/16
Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 7/04/16 4/05/16
Serveis afectats (proteccions) 7/04/16 20/04/16
Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 21/04/16 18/05/16
Plataforma del tramvia 19/05/16 13/07/16
Paviment 14/07/16 27/07/16
Explanació 28/07/16 17/08/16

Instal·lacions i senyalitzacions 18/08/16 14/09/16
Senyalització ferroviària 18/08/16 14/09/16
Instal·lacions de comunicació 18/08/16 14/09/16

Acabats generals 18/08/16 14/09/16
Fase 3 15/09/16 31/08/17

Senyalització enllaç carrers transversals 15/09/16 22/09/16
Obra civil 23/09/16 1/06/17

Neteja i desbrossejament del terreny 23/09/16 13/10/16
Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 14/10/16 1/12/16
Serveis afectats (proteccions) 14/10/16 10/11/16
Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 11/11/16 29/12/16
Plataforma del tramvia 30/12/16 9/03/17
Realització de l'estació 30/12/16 23/03/17
Explanació 21/04/17 1/06/17
Paviment 24/03/17 20/04/17

Instal·lacions i senyalitzacions 7/07/17 31/08/17

pla d'obra 11-jun-2015

Tarea 2



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Senyalització ferroviària 7/07/17 31/08/17
Instal·lacions de comunicació 7/07/17 31/08/17

Acabats generals 2/06/17 27/07/17
Assaigs i proves d'integració 28/07/17 5/10/17

pla d'obra 11-jun-2015

Tarea 3



pla d'obra 11-jun-2015

Diagrama de Gantt 4

Nombre Fecha de inicio Fecha de fin

Execució de les obres 11/06/15 5/10/17

Acte de replanteig 11/06/15 8/07/15

Treballs previs 13/07/15 24/07/15

Fase 1 20/07/15 17/03/16

Senyalització enllaç carrers transversals 20/07/15 23/07/15

Obra civil 24/07/15 18/02/16

Neteja i desbrossejament del terreny 24/07/15 6/08/15

Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 7/08/15 3/09/15

Serveis afectats (proteccions) 7/08/15 20/08/15

Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 21/08/15 17/09/15

Plataforma del tramvia 18/09/15 12/11/15

Realització de l'estació 13/11/15 14/01/16

Paviment 15/01/16 28/01/16

Explanació 29/01/16 18/02/16

Instal·lacions i senyalitzacions 19/02/16 17/03/16

Senyalització ferroviària 19/02/16 17/03/16

Instal·lacions de comunicació 19/02/16 17/03/16

Acabats generals 19/02/16 17/03/16

Fase 2 18/03/16 14/09/16

Senyalització enllaç carrers transversals 18/03/16 23/03/16

Obra civil 24/03/16 17/08/16

Neteja i desbrossejament del terreny 24/03/16 6/04/16

Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 7/04/16 4/05/16

Serveis afectats (proteccions) 7/04/16 20/04/16

Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 21/04/16 18/05/16

Plataforma del tramvia 19/05/16 13/07/16

Paviment 14/07/16 27/07/16

Explanació 28/07/16 17/08/16

Instal·lacions i senyalitzacions 18/08/16 14/09/16

Senyalització ferroviària 18/08/16 14/09/16

Instal·lacions de comunicació 18/08/16 14/09/16

Acabats generals 18/08/16 14/09/16

Fase 3 15/09/16 31/08/17

Senyalització enllaç carrers transversals 15/09/16 22/09/16

Obra civil 23/09/16 1/06/17

Neteja i desbrossejament del terreny 23/09/16 13/10/16

Excavació de rasa per la plataforma del tramvia 14/10/16 1/12/16

Serveis afectats (proteccions) 14/10/16 10/11/16

Extensió de capa tot-ú i primera capa de formigó 11/11/16 29/12/16

Plataforma del tramvia 30/12/16 9/03/17

Realització de l'estació 30/12/16 23/03/17

Explanació 21/04/17 1/06/17

Paviment 24/03/17 20/04/17

Instal·lacions i senyalitzacions 7/07/17 31/08/17

Senyalització ferroviària 7/07/17 31/08/17

Instal·lacions de comunicació 7/07/17 31/08/17

Acabats generals 2/06/17 27/07/17

Assaigs i proves d'integració 28/07/17 5/10/17
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