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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de justificar la solució adoptada i recull els càlculs portats a terme pel 

dimensionament funcional de la línia de tractament de l'ETAP d'Osona Nord i Voltreganès. 

 

 

2.- BASES DE DIMENSIONAMENT 

 

2.1.- Cabals 

 

Segons el PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  I ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

DE SERVEIS la planta ha de tenir una capacitat de 6.000 m³/h, malgrat que la capacitat final de la planta en 

una segona etapa ha de ser de 12.000 m³. En conseqüència s'estableixen dos escenaris pels quals 

s'estudia la capacitat de la línia de procés: 

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal de tractament 6.000 m³/dia 12.000 m³/dia 

Temps funcionament 16 h 16 h/dia 

Cabal mitjà horari 375 m³/h  750 m³/h 
 

Taula E1 
 

 

És convenient que la planta pugi tractar el cabal de disseny al llarg d'una jornada laboral de dos torns, és a 

dir, durant aproximadament 16 hores diàries.  

 

 

2.2.- Característiques de l'aigua tractada 

 

2.2.1.- Característiques organolèptiques 
 

Terbolesa: <= 6 unitats turbidimètriques o Jackson. 

Color:  <= 7 unitats colorimètriques o de l'escala Allen Hazen. 

Sabor:   Sense cap o agradable. 

Olor:  <= 1, pel mètode de l'umbral del gust. 

 

 

2.2.2.- Característiques organolèptiques 
 

Duresa total: <= duresa total de l'aigua a tractar. 

pH   6,6 <= pH <= 8,5. 

Nitrits:  Sense traces. 

Clor combinat:Sense traces 

 (exceptuant el combinat en cloramines) 

O2 dissolt: >= 5 mg/l d'O2 

Sílice:  <= al de l'aigua a tractar 

Ferro:  <= 0,10 mg/l de Fe 

Manganès <= 0,05 mg/l de Mn 

 

 

2.2.3.- Característiques biològiques 
 

Nombre total de bacteries aerobis: <= 50 colònies per c.c. en agar a 37º i a les 24 hores. 

Títol colibactilar preventiu: un màxim d'un o dos gèrmens coliformes, estreptococos i dostritis sulfits 

reductors en 100 c.c. 

Bacil coli-fecal o bacteriòfegs anti "escherichis oli" i anti sighella: null en 100 c.c. 

Microorganismes: Les unitats normals per mil·límetre, contades seguint el mètode de Sedwick-Rafter amb el 

micròmetre ocular Whippie, no seran superiors a 50% de les contades per l'aigua decantada en el laboratori 

mitjançant l'assaig de "Jard Test". 

 

 

3.- DIMENSIONAMENT FUNCIONAL DE L'ETAP 

 

3.1.- Bombament de capçalera 

 

La impulsió està formada per dues bombes (1+1) amb un cabal nominal unitari de 360 m³/h a 12 mca. El 

dimensionament de les bombes es recull en l'Annex F. 

 

El dimensionament del bombament de capçalera es realitza en base al nombre de posades en 

funcionament dels equips en una hora i el cabal dels mateixos. El volum mínim del pou es determina a partir 

de la següent expressió: 

 

 

���� =
� ∙ 0,9 ∙ �

�
 

Essent: 

Vpou = Volum útil en m³. 

Q = Cabal de la bomba n m³/h. 

N = Nombre d'arrencades per hora 

K = Factor de correcció en funció de N. 
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Adoptant una freqüència de funcionament de 15 h-1 , que correspon a una K=0,66, el volum útil, necessari és 

de 29,70 m³. Aquest volum correspon a un cabal de tractament de 750 m³/h, corresponents a l'escenari 2 de 

funcionament que es preveu de 12.000 m³/dia en comptes de 6.000 m³/dia, tal i com s'indica en el PLEC DE 

CONDICIONS TÈCNIQUES  I ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS. 

 

S'adopta un pou de 5,00 m x 3,70 m i una altura útil de 2,97 m, resultant un volum total útil de 54,95 m³. Per 

tant, la capacitat del pou de bombament de capçalera es suficient. 

 

 

3.2.- TRACTAMENT FISICO-QUÍMIC 

 

La línia de procés preveu una única línia de tractament però s'estudia el seu funcionament considerant 

l'escenari 1 i 2. 

 
 

3.2.1.- Cambra de mescla ràpida 
 

Aquesta cambra està disposada a l'inici de la línia de tractament, just després del filtre de fins. 

El valor mínim de temps de residència es fixa en 2 min.  

Les dimensions de la cambra són de 2,60 m x 2,60 m i una alçada de làmina d'aigua de 6,00 m. 

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal de disseny 375 m³/h 750 m³/h 

Temps de residència mínim 2 min 2 min 

Volum útil mínim requerit 12,50 m³  25,00 m³  

Volum útil total adoptat 40,56 m³ 40,56 m³ 

Temps real de residència 6,49 min 3,24 min 
 

Taula E2 
 

Per tant, la cambra de mescla es suficient, fins i tot pel segon escenari. 

Aquesta cambra disposa d'un agitador d'eix vertical. 

 
 

3.2.2.- Cambra de floculació 
 

Aquesta cambra està disposada seguidament a la cambra de mescla ràpida. 

El valor mínim de temps de residència es fixa en 7 min.  

Les dimensions de la cambra és de 4,00, m x 4,00 m i una alçada de làmina d'aigua de 6,00 m. 

 

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal de disseny 375 m³/h 750 m³/h 

Temps de residència mínim 7 min 7 min 

Volum útil mínim requerit 43,75 m³  43,75 m³  

Volum útil total adoptat 96,00 m³ 96,00 m³ 

Temps real de residència 15,36 min 7,68 min 
 

Taula E3 
 

Per tant, la cambra de mescla es suficient, fins i tot pel segon escenari. 

Aquesta cambra disposa d'un agitador d'eix vertical. 

 

 

3.2.3.- Precloració 
 

Per a la cloració s'ha previst utilitzar una solució comercial d'hipoclorit sòdic al 15% de clor actiu i una 

densitat de la solució de 1.057 Tn/m³, la precloració es realitzarà a la cambra de mescla i s'adopta una dosi 

compresa entre 2-5 ppm. 

 

ESCENÀRI 1 DOSIFICACIÓ 2 ppm DOSIFICACIÓ 5 ppm 

Cabal de disseny 375 m³/h 375 m³/h 

Concentració solució 15 % 15 % 

Densitat 1.057 Tn/m³  1.057 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 4,73 l/h  11,82 l/h  

Consum màssic solució 5,00  kg/m³  12,50 Kg/m³  
 

Taula E4 
 

 

ESCENÀRI 2 DOSIFICACIÓ 2 ppm DOSIFICACIÓ 5 ppm 

Cabal de disseny 750 m³/h 375 m³/h 

Concentració solució 15 % 15 % 

Densitat 1.057 Tn/m³  1.057 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 9,46 l/h  23,64 l/h  

Consum màssic solució 5,00  kg/h  12,50 Kg/h  
 

Taula E5 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 4 

Per a la dosificació s'adopten dues bombes (1+1) de cabal màxim de 50 l/h de pistó i membrana amb 

regulació mitjançant variador de longitud de carrera i variador de freqüència, ubicades a la sala 

d'emmagatzematge del clor, suficients per dosificar la solució de clor en l'escenari 1. 

 

L'emmagatzematge es realitza conjuntament amb el clor de la postcloració amb un dipòsit comú de 10.000 l. 

(veure apartat 3.5). 

 

 

3.2.4.- Dosificació de PAX-10 
 

Per a la coagulació de les matèries en suspensió contingudes a l'aigua, s'utilitza una solució de policlorur 

sulfatat d'alumina amb una concentració del 91,70 % i una riquesa del 85 %, amb denominació comercial 

PAX-10, i es dosificarà amb una dosi màxima de 100 ppm i mitjà de 50 ppm. 

 

ESCENÀRI 1 DOSIFICACIÓ 50 ppm DOSIFICACIÓ 100 ppm 

Cabal de disseny 375 m³/h 375 m³/h 

Riquesa solució 85 % 85 % 

Concentració solució 97,70 % 91,70 % 

Densitat 1,22 Tn/m³  1,22 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 19,68 l/h  39,36 l/h 

Consum màssic solució 24,05 kg/h  48,11 kg/h 
 

Taula E6 
 

 

ESCENÀRI 2 DOSIFICACIÓ 50 ppm DOSIFICACIÓ 100 ppm 

Cabal de disseny 750 m³/h 750 m³/h 

Riquesa solució 85 % 85 % 

Concentració solució 97,70 % 91,70 % 

Densitat 1,22 Tn/m³  1,22 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 39,36 l/h  78,72 l/h 

Consum màssic solució 48,10 kg/h  96,22 kg/h 
 

Taula E7 
 

Per a la dosificació s'adopten dues bombes (1+1) de cabal màxim de 80 l/h de pistó i membrana amb 

regulació mitjançant variador de longitud de carrera i variador de freqüència, ubicades al costat de 

l'emmagatzematge de PAX-10. 

 

L'emmagatzematge es realitza amb un dipòsit de 12.500 l, que dona un temps d'emmagatzematge mínim 

d'uns 19 dies i de 39 dies com a màxim per l'escenari 1 i de 9 dies i 19 dies per l'escenari 2. 

3.3.- DECANTACIÓ 

 

La línia de procés preveu un únic decantador lamel·lar, igualment s'estudia el seu funcionament considerant 

l'escenari 1 i 2. 

 

El decantador es dimensiona per tal que la velocitat no superi els 25 m³/m²·h, per tant la superfície mínima 

de càlcul és de 30 m² (750 m³/h / 25 m³/m²·h). 

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal de disseny 375 m³/h 750 m³/h 

Velocitat teòrica 25 m³/m²·h 25 m³/m²·h 

Superfície total requerida 30 m²  30 m² 

Superfície total adoptada 28 m²  28 m² 

Volum total adoptat 165,62 m³ 165,62 m³ 

Temps de retenció 26,50 min 13,25 min 

Velocitat adoptada 13,39 m³/m²·h 26,78 m³/m²·h 
 

Taula E8 
 

Tal i com es pot comprovar en l'anterior taula, el decantador es insuficient per donar resposta a l'escenari 2. 

 

 

3.4.- FILTRACIÓ 

 

Per portar a terme el procés de filtració s'ha optat per 6 mòduls verticals prefabricats de sorra. 

Cadascun d'elles té una capacitat de tractament de 60 m³/h i unes pèrdues del 4% degut a la purga en 

continuo que es realitza el rentat a contrapressió de la sorra amb aire comprimit.  

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal de disseny teòric 6.000 m³/dia 12.000 m³/dia 

Cabal tractat real unitari 57,60 m³/h 57,60 m³/h 

Cabal total tractat 345,60 m³/h 691,20 m³/h 

Hores funcionament teòric 16 h 16 h 

Hores funcionament real 17,36 h 17,36 h 
 

Taula E9 
 

El sistema de filtració es el procés que ens limita la capacitat de tractament de la planta ja que el projecte 

únicament preveu la instal·lació de 6 filtres de sorra, tot i que els disseny de la planta s'ha fet de tal manera 

que l'ampliació del sistema de filtració sigui possible. 
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Tant mateix degut a les pèrdues dels sistema per tal d'assolir el cabal de 6.000 m³/dia la planta haurà de 

funcionar 17,36 h en comptes de només 16. 

 

 

3.5.- POSTCLORACIÓ 

 

S'ha previst realitzar una segona cloració directament al dipòsit d'aigua neta amb una solució comercial 

d'hipoclorit sòdic al 15% de clor actiu, s'adopta una dosi compresa entre 0,5-1,5 ppm. 

 
 

ESCENÀRI 1 DOSIFICACIÓ 0,5 ppm DOSIFICACIÓ 1,5 ppm 

Cabal de disseny 375 m³/h 375 m³/h 

Concentració solució 15 % 15 % 

Densitat 1.250 Tn/m³  1.250 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 1,18 l/h 3,54 l/h 

Consum màssic solució 1,25 Kg/h 3,75 Kg/h 
 

Taula E9 
 

ESCENÀRI 2 DOSIFICACIÓ 0,5 ppm DOSIFICACIÓ 1,5 ppm 

Cabal de disseny 750 m³/h 750 m³/h 

Concentració solució 15 % 15 % 

Densitat 1.057 Tn/m³  1.057 Tn/m³ 

Consum volumètric solució 2,36 l/h 7,08 l/h 

Consum màssic solució 2,50 Kg/h 7,50 Kg/h 
 

Taula E10 
 

 

Per a la dosificació s'adopten dues bombes (1+1) de cabal màxim de 10 l/h de pistó i membrana amb 

regulació mitjançant variador de longitud de carrera i variador de freqüència, ubicades a la sala 

d'emmagatzematge del clor, suficients per dosificar la solució de clor en l'escenari 1. 

 

L'emmagatzematge de la solució de clor serà la mateixa, tant per la precloració com per la postcloració, amb 

un únic dipòsit de 10.000 l. 

 

El consum total de solució d'hipoclorit sòdic serà el següent: 

 

 

 

 MÍNIM MÀXIM 

Dosificació precloració clor 0,002 Kg/m³ 0,005 Kg/m³ 

Dosificació postcloració clor 0,0005 Kg/m³ 0,0015 Kg/m³ 

Dosificació total clor 0,0025 Kg/m³  0,0065 Kg/m³  
 

Taula E11 
 

 

Considerant el cabal de disseny de la planta (6.000 m³/dia), la concentració del 15% de clor actiu en la 

solució i de la densitat de la solució del 1.057 kg/m³, s'obtenen els següents resultats: 

 

 MÍNIM MÀXIM 

Consum total diari solució 0,0942 m³/dia 0,246 m³/dia 

Dies d'emmagatzematge 106 dies 40 dies 
 

Taula E12 
 

  

3.6.- DIPÒSIT PURGUES I RENTATS 

 

S'ha previst la construcció d'un dipòsit circular on s'hi abocaran els següents productes: 

 

- Purgues dels fangs del decantador lamel·lar. 

- Purgues dels filtres de sorra. 

 

A més, s'ha tingut en compte la possibilitat que en aquest dipòsit s'hi aboquin les aigües procedents dels 

rentats dels filtres de carbó que es pugin instal·lar en un futur a la planta. 

 

Les dimensions del dipòsit és la següents: 

 

- Diàmetre intern: 5 m 

- Altura total: 7,97 m 

- Altura útil de làmina d'aigua: 4,14 m 

- Volum útil: 81,28 m³ 

 

En aquest dipòsit hi haurà instal·lat un agitador per evitar la precipitació dels sòlids i un sistema de buidat 

format per a dues bombes submergibles (1+1) que permetran impulsar els fangs des del dipòsit fins a 

l'homogeneïtzador de l'EDAR de la Vall del Ges. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 6 

3.6.1.- Purgues fangs decantador 
 

Els fangs provenen de les purgues del fons del decantador lamel·lar. Aquests fangs tindràn una càrrega de 

matèria sòlida del 2% aproximadament. 

 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cabal a tractar 375 m³/h 750 m³/h 

Nombre de purgues hora 4  8 

Temps de cada purga 25 s 25 s 

Temps total de purgues 100 s  200 s 

Diàmetre canonada 125 mm 125 mm 

Cabal teòric de purga 0,00953 m³/s 0,00953 m³/s 

Temps de funcionament 16 h 16 h 

Cabal total purga fangs 15,36 m³/dia 30,72 m³/dia 
 

Taula E13 
 

Les purgues dels fangs representen el 0,26 % del cabal de tractament de la planta. 

 

 

3.6.2.- Purgues dels filtres de sorra 
 

Segons dades tècniques dels filtres de sorra i tal i com s'indica en l'apartat 3.4, les pèrdues degut a la purga 

continua és del 4 %, que equival a un cabal de 14,40 m³/h (345,60 m³/dia considerant que les purgues es 

faran durant 24 h). 

 

 

3.6.3.- Rentat filtres de carbó 
 

Segons dades tècniques dels filtres de carbó, aquest necessiten un rentat cada setmana aproximadament 

durant 10 minuts amb un consum de 300 m³/h, que equival a 50 m³/rentat. 

La planta projectada disposa d'espai preparat per la instal·lació de dos filtres de carbó. 

 

 

4.- CONCLUSIÓ 

 

Segons els càlculs justificats la línia de tractament té la capacitat suficient per a tractar el cabal per la qual 

ha estat dissenyada (6.000 m³/dia), tot i així la línia, excepte els filtres de sorra, podria arribar a tractar uns 

11.200 m³/dia. Aquest valor està limitat per la capacitat del decantador tal i com es pot veure en la taula E8. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de justificar els càlculs hidràulics que s'han realitzat pel dimensionament i 

disseny de l'obra de captació, de la conducció i de la línia piezomètrica de la planta de l’estació de 

tractament d’aigua potable d’Osona Nord i Voltreganès. 

 

 

2.- ABAST 

 

El present annex conté els següent càlculs: 

 

- CONDUCCIÓ D'AIGUA AMB TUB DE FORMIGÓ DE DN1000. 

- DERIVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ A ETAP AMB TUB DE FORMIGÓ DE DN800. 

- DIMENSIONAMENT BOMBEIG DE CAPÇALERA. 

- LÍNIA PIEZOMÈTRICA PLANTA. 

 

 

3.- DADES DE PARTIDA 

 

3.1.- Cabals 

 

Els cabals que s'ha considerat per tal de dimensionar la captació, la conducció, la derivació fins a l'ETAP i el 

pou de bombeig de capçalera han estat els següents: 

 

 CURT TERMINI 1a fase 
(1 línia de tractament) 

CURT TERMINI 2a fase 
(2 línies de tractament) 

LLARG TERMINI 
(4 línies de tractament) 

Cabal diari a ETAP 6.000 m³/dia 12.000 m³/dia 24.000 m³/dia 

Regim de treball a ETP 16 h/dia 16 h/dia 16 h/dia 

Cabal de disseny a ETAP 375 m³/h  750 m³/h 1.500 m³/h 

 0,105 m³/s 0,210 m³/s 0,420 m³/s 

Cabal de disseny del REG 0,135 m³/s 0,135 m³/s 0,135 m³/s 

Cabal de disseny TOTAL 0,24 m³/s  0,345 m³/s  0,555 m³/s  
 

Taula F1 

 

 

En canvi, els cabals que s'ha considerat per tal de dimensionar les bombes de capçalera, del bombeig de 

les purgues dels fangs i de la línia piezomètrica de la planta han estat els següents: 

 

 CURT TERMINI 1a fase 
(1 línia de tractament) 

Cabal diàri a ETAP 6.000 m³/dia 

Regim de treball a ETP 16 h/dia 

Cabal de disseny a ETAP 375 m³/h  

 0,105 m³/s 

Cabal de disseny del REG 0,135 m³/s 

Cabal de disseny TOTAL 0,24 m³/s  
 

Taula F2 

 

 

3.2.- Cotes de partida 

 

Les cotes de partida que cal tenir en compte pel dimensionament dels diferents elements i equips són les 

següents: 

 

 COTA 

Assut 498,12 m 

Fons canal captació 497,00 m 

Cota urbanització ETAP 499,50 m  
 

Taula F3 

 

 

4.- METODOLOGIA I FORMULES UTILITZADES 

 

4.1.- Pèrdua de càrrega en canals i canonades sense pressió 

Les pèrdues de càrrega per fregament degut a la circulació de líquid en canals i canonades sense pressió 

es calculen mitjançant l'equació de Manning-Strickler. 

 

�	 = 1

� ∙ �ℎ�

� ∙ ��/� 

∆ℎ = � ∙
�² ∙ �²
�ℎ�/�

 

Essent: 

h = pèrdua de càrrega en m 

L = longitud de la canonada o del canal en m 

n = coeficient de Manning, segons la taula F4 

v = velocitat en m/s 

Rh = radi hidràulic en m 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex F  - Justificació càlculs hidràulics 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 3 

MATERIAL COEFICIENT (n) 

Formigó 0,013 

PEAD 0,009 

PVC-PRV 0,009 

Acer 0,010 
 

Taula F4 
 

 

4.2.- Pèrdua de càrrega en elements localitzats 

 

- En orifici submergit: 

 

∆ℎ = � ∙
�²
2 ∙ � = 	 	


��
�

2 ∙ �  

 

Essent: 

∆h = pèrdua de càrrega en m 

v = velocitat mitjana de circulació per a la canonada en m/s 

g = es l'acceleració de la gravetat 

Q = és el cabal de circulació per a la canonada en m³/s 

S = és la secció mullada en m² 

K = és el coeficient corrector de 1,5 

 

 

- Per a vessadors de repartiment rectangular: 

 

∆ℎ =  1

2 ∙ � ∙ � 

� ∙ ��

��
�/�

 

 

Essent: 

∆h = pèrdua de càrrega en m 

v = velocitat mitjana de circulació  

g = es l'acceleració de la gravetat 

Q = és el cabal de circulació en m³/s 

L = és la longitud del vessador en m 

µ = és el coeficient adimensional del vessador 

 

- Per elements singulars: 

∆ℎ = � ∙
�²
2 ∙ � 

 

Essent: 

∆h = pèrdua de càrrega en m 

v = velocitat mitjana de circulació en m/s 

g = es l'acceleració de la gravetat 

K = és el coeficient de pèrdues singulars de l'elements segons la taula F5 

 

ELEMENT COEFICIENT (K) 

Aspiració 0,50 

Vàlvula esfèrica (100% oberta) 10,00 

Vàlvula papallona (100% oberta) 0,30 

Vàlvula papallona (50%) 18,70 

Vàlvula retenció (100% oberta) 2,00 

Vàlvula comporta (100% oberta) 0,20 

Vàlvula comporta (75% oberta) 1,15 

Vàlvula comporta (50% oberta) 5,60 

Vàlvula comporta (25% oberta) 24,00 

Derivació lateral, tipus T 1,80 

Descàrrega 1,00 

Colze 90º radi curt amb brides 0,90 

Colze 90º radi normal amb brides 0,75 

Colze 90º radi llarg amb brides 0,60 

Colze 45º radi curt amb brides 0,45 

Colze 45º radi normal amb brides 0,40 

Colze 45º radi llarg amb brides 0,35 

Colze 90º radi curt soldat 0,45 

Colze 90º radi normal soldat 0,38 

Colze 90º radi llarg amb soldat 0,30 

Colze 45º radi curt amb soldat 0,38 

Colze 45º radi normal amb soldat 0,20 

Colze 45º radi llarg amb soldat 0,18 
 

Taula F5 
 

 

- Per ampliació lineal brusca 

 

� = 1 −
��
���

�

 

 

- Per ampliació lineal gradual 

� = � ∙ �1 −
���
���

� 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 4 

 

ANGLE AMPLIACIÓ COEFICIENT (�) 

6º 0,14 

10º 0,20 

15º 0,30 

20º 0,40 

30º 0,70 

40º 0,90 

50º 1,00 

60º 1,10 
 

Taula F6 
 

 

- Per contraccions lineal brusc 

 

Di/Df COEFICIENT (K) 

1,2 0,08 

1,4 0,17 

1,6 0,26 

1,8 0,34 

2,0 0,37 

2,5 0,41 

3,0 0,43 

4,0 0,45 

5,0 0,46 
 

Taula F7 
 

 

- Per estrangulament lineal gradual 

�~0,02	 − 	0,04 
- Per sortida de dipòsit 

 

ANGLE AMPLIACIÓ COEFICIENT (K) 

Connexió amb aresta 0,50 

Connexió amb aresta i tub entrat 1,00 

Connexió amb aresta arrodonida 0,01 - 0,08 
 

Taula F8 
 

 

4.3.- Pèrdua de càrrega en tubs circulars a pressió 

Les pèrdues de càrrega per fregament degut a la circulació de líquid en canonades a pressió es calculen 

mitjançant l'equació de Darcy. 

 

∆ℎ = � ∙
��

∅ ∙ 2 ∙ � 

 

Essent: 

∆h = pèrdua de càrrega en m 

v = velocitat mitjana de circulació per a la canonada en m/s 

g = es l'acceleració de la gravetat 

Ø = és el diàmetre interior de la canonada en m 

� = coeficient adimensional, segons la fórmula de Colebrook-White 

 

 

1

√� = −2 ∙ ��� � �
3,7 ∙ � +

2,51

�� ∙ √�� 

 

Essent: 

� = coeficient adimensional de les pèrdues de càrrega lineals 

k = coeficient de rugositat adimensional 

Re = número de Reynolds 

Ø = és el diàmetre interior de la canonada en m 

� = coeficient adimensional, segons la fórmula de Colebrook-White 

 

 

5.- CONDUCCIÓ D'AIGUA CRUA 

 

5.1.- Criteris de dimensionament 

 

Els criteris generals adoptats pel dimensionament de la conducció d'aigua són els següents: 

 

1- Aprofitament de l'assut existent per tal d'assegurar com a mínim, el cabal necessari en la captació. 

 

2- Aprofitament de l'obra de captació de reg per a derivar l'aigua crua a tractar a l'ETAP. 

 

3- Es projecte una conducció per endegar el canl de reg existent des de la captació existent al marge dret 

del riu TER fins a la derivació de l'ETAP, amb capacitat per transportar el cabal d'aigua crua a tracter i el 

cabal actual de reg.Aigües avall de la derivació el canal de reg es amnté com està actualment, a cel obert. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 5 

4- Es proejcte una segona conducció per derivar el cabal d'aigua crua a tractar des del canal entubat fins el 

bombament de capçalera de l'ETAP. 

 

5- Es reposaràn les derivacions actuals. 

 

6- Rugositat del formigó: 0,016 

 

7- Dimensionament de la canonada per l'escenari a llarg termini, amb 4 línies de tractament de l'ETAP. 

 

8- Material de les canonades: DN1.000 i DN800 

 

9- Velocitat mínima: 0,6 m/s 

 

10- Velocitat màxima: 3,0 m/s 

 

11- Calat màxim de la secció del tub: 85% 

 

 

5.2.- Càlculs hidràulics de la canonada de DN1.000 

 

 CURT TERMINI 1a fase 
(1 línia de tractament) 

CURT TERMINI 2a fase 
(2 línies de tractament) 

LLARG TERMINI 
(4 línies de tractament) 

Cabal de disseny (m³/s) 0,24 0,345  0,555 

Pendent (%) 0,15 0,15 0,15 

Calat 320 480 550 

Velocitat 0,66 0,95 1,00 
 

 

5.3.- Càlculs hidràulics de la canonada de DN800 

 

 CURT TERMINI 1a fase 
(1 línia de tractament) 

CURT TERMINI 2a fase 
(2 línies de tractament) 

LLARG TERMINI 
(4 línies de tractament) 

Cabal de disseny (m³/s) 0,105 0,210  0,420 

Pendent (%) 0,15 0,15 0,15 

Calat 310 360 575 

Velocitat 0,80 0,97 1,08 
 

 

6.- LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

 

6.1.- Criteris de dimensionament 

 

El càlcul de la línia piezomètrica s'ha realitzat per l'escenari a curt termini 1a fase (6.000 m³/dia - 375 m³/h - 

0,105 m³/s), no obstant, s'ha fet el càlcul a curt termini 2a fase (12.000 m³/dia - 750 m³/h - 0,208 m³/s) 

 

 

6.2.- Resultats obtinguts 

 

Seguidament s'adjunten els càlculs realitzats. 

 

 

7.- DIMENSIONAMENT BOMBES DE CAPÇALERA 

 

S'adjunta la justificació de càlculs de la bomba d'impulsió de capçalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABAL DISSENY = 0,105 m³/h COTA FONS DIPÒSIT = 493,85
N. LÍNIES = 1

COTA LÀMINA DIPÒSIT = 498,55

RESGUARD = 0,385

CANONADA ENTRADA DIPÒSIT - Tram PEAD

Cabal (m³/s) 0,105
Diàmetre (mm) 400,00
Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,007
Longitud (m) 13,00

Núm. de Reynolds 287.134
Velocitat (m/s) 1,07
Coef. pèrdues càrrega 0,0148

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,032

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,006

Pèrdues càrrega totals (m) 0,038

CANONADA ENTRADA DIPÒSIT - Tram ACER INOXIDABLE

Cabal (m³/s) 0,105
Diàmetre (mm) 400,00
Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,01
Longitud (m) 25,00

Núm. de Reynolds 253.109
Velocitat (m/s) 0,83
Coef. pèrdues càrrega 0,0152

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,033

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,007

Pèrdues càrrega totals (m) 0,040

VARIACIÓ GEOMÈTRICA DEL TUB = 3,81

COTA LÀMINA SORTIDA FILTRES = 502,823

PÈRDUES EN FILTRES DE SORRA

Variació geomètrica tubs E-S 0,70

Pèrdues filtres segons fabricant 0,50

COTA LÀMINA ENTRADA FILTRES = 504,023

LÍNIA PIEZOMÈTRICA - BOMBAMENT CAPÇALERA A DIPÒSIT AIGUA TRACTADA CANONADA CONNEXIÓ DECANTADOR A FILTRES - Tram ACER INOXIDABLE

Cabal (m³/s) 0,105
Diàmetre (mm) 400,00
Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,01
Longitud (m) 9,60

Núm. de Reynolds 253.109
Velocitat (m/s) 0,83
Coef. pèrdues càrrega 0,0152

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,013

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,003

Pèrdues càrrega totals (m) 0,016

VARIACIÓ GEOMÈTRICA DEL TUB = 0,50

COTA LÀMINA CANAL S. DECANTADOR = 504,539

CANAL SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,105
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 6,90
Pendent 0,00

Pèrdues càrrega (m) 0,010

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,060

COTA LÀMINA CANAL S. DECANTADOR = 504,599

VESSADOR CANAL SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,105
Cabal/vessador (m³/s) 0,018
Longitud (m) 1,00

Pèrdues càrrega (m) 0,050

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,100

COTA VESSADOR = 504,70

COTA LÀMINA VESSADOR = 504,800



TUB SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,105
Cabal/tub (m³/s) 0,018
Longitud (m) 6,90
Separació entre forats (m) 0,20
N. forats/tub 35,00
Ø. tub (mm) 35,00
Secció forat (m²) 0,00096

Cabal forat (m³/s) 0,0005

Velocitat (m/s) 0,5208

Pèrdues càrrega (m) 0,009

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,059

Cabal (m³/s) 0,105
Cabal/tub (m³/s) 0,018
Longitud canal (m) 6,90

Pèrdues càrrega (m) 0,015

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,065
0,147

COTA LÀMINA DECANTADOR = 504,947

CANALS ENTRE CAMBRES I DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,105
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 4,00
Pendent 0,001

Pèrdues càrrega (m) 0,002

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,052

COTA LÀMINA CANAL SORTIDA CAMBRA = 504,999

CAMBRA FLOCULACIÓ

Cabal (m³/s) 0,105
Longitud vessador (m) 4,00

Pèrdues càrrega (m) 0,087

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,137

COTA VESSADOR = 505,07

COTA LÀMINA CAMBRA FLOCULACIÓ = 505,207

CAMBRA MESCLA

Cabal (m³/s) 0,105

Pèrdues càrrega (m) 0,001

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,051

COTA LÀMINA CAMBRA FLOCULACIÓ = 505,258

CANALS ENTRADA CAMBRA DE MESCLA

Cabal (m³/s) 0,105
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 4,00
Pendent 0,001

Pèrdues càrrega (m) 0,001

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,051

COTA LÀMINA CANAL ENTRADA = 505,309



CABAL DISSENY = 0,105 m³/h COTA FONS DIPÒSIT = 493,85
N. LÍNIES = 1

COTA LÀMINA DIPÒSIT = 498,55

RESGUARD = 0,385

CANONADA ENTRADA DIPÒSIT - Tram PEAD

Cabal (m³/s) 0,210
Diàmetre (mm) 400,00
Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,007
Longitud (m) 13,00

Núm. de Reynolds 287.134
Velocitat (m/s) 1,07
Coef. pèrdues càrrega 0,0148

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,032

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,006

Pèrdues càrrega totals (m) 0,038

CANONADA ENTRADA DIPÒSIT - Tram ACER INOXIDABLE

Cabal (m³/s) 0,210
Diàmetre (mm) 400,00
Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,01
Longitud (m) 25,00

Núm. de Reynolds 253.109
Velocitat (m/s) 0,83
Coef. pèrdues càrrega 0,0152

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,033

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,007

Pèrdues càrrega totals (m) 0,040

VARIACIÓ GEOMÈTRICA DEL TUB = 3,81

COTA LÀMINA SORTIDA FILTRES = 502,823

PÈRDUES EN FILTRES DE SORRA

Variació geomètrica tubs E-S 0,70

Pèrdues filtres segons fabricant 0,50

COTA LÀMINA ENTRADA FILTRES = 504,023

CANONADA CONNEXIÓ DECANTADOR A FILTRES - Tram ACER INOXIDABLE

Cabal (m³/s) 0,210
Diàmetre (mm) 400,00

LÍNIA PIEZOMÈTRICA - BOMBAMENT CAPÇALERA A DIPÒSIT AIGUA TRACTADA Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31 E-6
Rugositat absoluta (mm) 0,01
Longitud (m) 9,60

Núm. de Reynolds 253.109
Velocitat (m/s) 0,83
Coef. pèrdues càrrega 0,0152

Pèrdues càrrega primàries (m) 0,013

Pèrdues càrrega secundàries (m) 0,003

Pèrdues càrrega totals (m) 0,016

VARIACIÓ GEOMÈTRICA DEL TUB = 0,50

COTA LÀMINA CANAL S. DECANTADOR = 504,539

CANAL SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,210
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 6,90
Pendent 0,00

Pèrdues càrrega (m) 0,010

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,060

COTA LÀMINA CANAL S. DECANTADOR = 504,599

VESSADOR CANAL SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,210
Cabal/vessador (m³/s) 0,035
Longitud (m) 1,00

Pèrdues càrrega (m) 0,050

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,100

COTA VESSADOR = 504,70

COTA LÀMINA VESSADOR = 504,800

TUB SORTIDA DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,210
Cabal/tub (m³/s) 0,035
Longitud (m) 6,90
Separació entre forats (m) 0,20
N. forats/tub 35,00
Ø. tub (mm) 35,00



Secció forat (m²) 0,00096

Cabal forat (m³/s) 0,0010

Velocitat (m/s) 1,0417

Pèrdues càrrega (m) 0,034

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,084

Cabal (m³/s) 0,210
Cabal/tub (m³/s) 0,035
Longitud canal (m) 6,90

Pèrdues càrrega (m) 0,015

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,065
0,199

COTA LÀMINA DECANTADOR = 504,999

CANALS ENTRE CAMBRES I DECANTADOR

Cabal (m³/s) 0,210
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 4,00
Pendent 0,001

Pèrdues càrrega (m) 0,002

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,052

COTA LÀMINA CANAL SORTIDA CAMBRA = 505,051

CAMBRA FLOCULACIÓ

Cabal (m³/s) 0,210
Longitud vessador (m) 4,00

Pèrdues càrrega (m) 0,137

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,187

COTA VESSADOR = 505,07

COTA LÀMINA CAMBRA FLOCULACIÓ = 505,257

CAMBRA MESCLA

Cabal (m³/s) 0,210

Pèrdues càrrega (m) 0,001

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,051

COTA LÀMINA CAMBRA FLOCULACIÓ = 505,308

CANALS ENTRADA CAMBRA DE MESCLA

Cabal (m³/s) 0,210
Amplada canal (m) 1,00
Longitud canal (m) 4,00
Pendent 0,001

Pèrdues càrrega (m) 0,001

Resguars (m) 0,050

Pèrdues càrrega totals (m) 0,051

COTA LÀMINA CANAL ENTRADA = 505,359



DADES TUB IMPULSIÓ

Material ACER INOXIDABLE

Longitud unitaria tub (m) 15,3

Øe (mm) 254

DIMENSIONAMENT BOMBA SUBMERGIBLE BOMBAMENT DE CAPÇALERA

Øe (mm) 254

e.tub (mm) 2,00

Øi (mm) 250,00

Secció (mm²) 49087,39

Secció (m²) 0,04909

K (mm) 0,01

PUNT DE FUNCIONAMENTPUNT DE FUNCIONAMENT

Q disseny màxim (m³/h) 375,00
Hg inici (m) nivell mínim dipòsit 493,5

Hg final (m) 506,25

Hg total (m) 12,75

N. REYNOLDS 404974,4N. REYNOLDS 404974,4

Velocitat mitjana (m/s) 2,1221

Viscositat cinemàtica (m²/s) 1,31,E-06

COEF. FREG. (h) Darcy-Weisbach 0,014162

 mitjançant eq. Colebrook-White 0,000077461

Hr primàires (m) Darcy-Weisbach 0,0128Hr primàires (m) Darcy-Weisbach 0,0128

Longitud total tub (m) 15,30

Hr secundàires (m) 0,765 1 u con Ø200 / Ø250 mm

2 u colzes 90º Ø250 mm

1 u cabalimetre DN 250 mm

Hr total (m) 13,528Hr total (m) 13,528

PUNT DE FUNCIONAMENT TEÒRIC

Q = 375 m³/h

Hm = �����Hm = �����

PUNT DE FUNCIONAMENT EQUIP ESCOLLIT

Q = 370 m³/h

Hm = ������



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex G - Justificació càlculs elèctrics 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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JUSTIFICACIÓ CÀLCULS ELÈCTRICS  

 

 

  

 

 

 

 

 



CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Fórmulas 

Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 

(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

Fórmulas Cortocircuito

* IpccI = Ct U / √3 Zt  

Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 Zt = (Rt² + Xt²)½

Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 



* tficc = cte. fusible / IpccF² 

Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 

CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

Fórmulas Embarrados  

Cálculo electrodinámico

σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

 Rt = 0,8 · ρ/ P  

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical

 Rt = ρ / L  

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrado horizontalmente

 Rt = 2· ρ/ L  

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  

Asociación en paralelo de varios electrodos

 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: 

SQ. OFICINES              9120 W 
LLUM SALA BOMBES          1000 W 
EMERGENCIA BOMBES          116 W 
LLUM MAGATZEM+E            750 W 
SALA BT+E                   30 W 
FAROLES 1                  150 W 
FAROLES 2                  400 W 
LLUM FAÇANA                700 W 
FLUORESCENCIA             1728 W 
END. SALA B               1000 W 
END. MAGATZEM             1000 W 
                         15000 W 
ORIS                     22000 W 
ORIS                     22000 W 
TORELLO SUD B1          132000 W 
TORELLO SUD B2          132000 W 
TORELLO NORD B1         132000 W 
TORELLO NORD B2         132000 W 
VOLTREGA                 22000 W 
VOLTREGA                 22000 W 
HIPO                      1000 W 
HIPO                      1000 W 
PAX                       1000 W 
PAX                       1000 W 
MAG.  3 COMPRESOR         7500 W 
PONT GRUA                 3000 W 
PONT RASCADOR              180 W 
ASPIRACIO FANGS           1770 W 
ASPIRACIO FANGS           1770 W 
AGITADOR FLOCULACIO        370 W 
AGITADOR MESCLA            750 W 
FILTRE ESCALA              550 W 
BOMBES CAPÇALERA         20180 W 
BOMBES CAPÇALERA         20180 W 
REIXA FILTRE               550 W 
AGITADOR PURGES          11090 W 
VENTILADOR  AXIAL          500 W 
VENTILADOR  AXIAL          500 W 
COMPORTA ARQUETA DE       2208 W 
 TOTAL....    722092 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6474  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 715618  
- Potencia Máxima Admisible (kVA): 630  

Cálculo de la Línea: TRANSFORMADOR

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia aparente trafo:  630 kVA. 
- Indice carga c: 1.35. 

I= Ct x St x 1000 / (1.732 x U) = 1x630x1000/(1,732x400)=909.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3(4x240)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos 
y gases corrosivos -. Desig. UNE: XZ1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  1200 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 3(225) mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 62.33  
e(parcial)=(40x535500.02/47.65x400x3x240)+(40x535500.02x0.1x0.53/1000x400x3x0.85)=2.67 V.=0.67 
% 
e(total)=0.67% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 1000 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: SQ. OFICINES

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9120 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

1000x1.25+9480=10730 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=10730/1,732x400x1=15.49 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  58 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.57  
e(parcial)=38x10730/50.86x400x10=2 V.=0.5 % 
e(total)=1.17% ADMIS (3% MAX.) 

Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

SUBCUADRO  
SQ. OFICINES 

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: 

DESPATX+LABORATO+E         500 W 
 PASSADIS+E                600 W 
WC+E                       500 W 
END. DESPATX+LABORA       1000 W 
END. PASSADIS             1000 W 
END. WCS                  1000 W 
ENDOLL TERMO              2200 W 
BOMBA CALOR 1             1000 W 
BOMBA CALOR 2             1000 W 
                           320 W 
 TOTAL....      9120 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1600  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 7520  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1600 W. 



- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2880 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2880/230x1=12.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.94  
e(parcial)=2x0.3x2880/50.97x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.18% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: DESPATX+LABORATO+E

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.33  
e(parcial)=2x15x900/51.27x230x1.5=1.53 V.=0.66 % 
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea:  PASSADIS+E

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600x1.8=1080 W. 

I=1080/230x1=4.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=2x20x1080/51.16x230x1.5=2.45 V.=1.06 % 
e(total)=2.24% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: WC+E

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.33  
e(parcial)=2x15x900/51.27x230x1.5=1.53 V.=0.66 % 
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.25x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.18% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: END. DESPATX+LABORA

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.76% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: END. PASSADIS

- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.76% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  

3200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=3200/230x1=13.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.63  
e(parcial)=2x0.3x3200/50.85x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.18% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: END. WCS

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.77% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: ENDOLL TERMO

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 

I=2200/230x1=9.57 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.2  
e(parcial)=2x20x2200/50.74x230x2.5=3.02 V.=1.31 % 
e(total)=2.49% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25+1000=2250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2250/230x1=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x0.3x2250/51.18x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.18% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR 1

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/230x0.85x1=6.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.01  
e(parcial)=2x5x1250/51.33x230x4x1=0.26 V.=0.12 % 
e(total)=1.29% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR 2



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/230x0.85x1=6.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.01  
e(parcial)=2x5x1250/51.33x230x4x1=0.26 V.=0.12 % 
e(total)=1.29% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia aparente:  0.4 kVA. 
- Indice carga c: 12.5. 

I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x0.4x1000/230=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x5x400/51.5x230x6=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=1.19% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: 

END. DESPATX+LABORA        900 W 
END.LABORATORI             900 W 
RACK INFO.                1000 W 
PORTER                     200 W 
PLC CONTROL               1000 W 
PLC CAPÇALERA              500 W 
PLC IMPULSIO               500 W 
 TOTAL....      5000 W 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 5000  

Cálculo de la Línea: SAI

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia aparente:  0.4 kVA. 

I= Cm x Ss x 1000 / U = 1x0.4x1000/230=1.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=2x5x400/51.51x230x6=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=1.22% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  

1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=2x0.3x1800/51.16x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.23% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: END. DESPATX+LABORA

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W. 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=2x20x900/51.39x230x2.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=1.76% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: END.LABORATORI

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 



- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W. 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=2x20x900/51.39x230x2.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=1.76% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  

1200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x0.3x1200/51.36x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.22% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: RACK INFO.

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.81% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: PORTER

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 

I=200/230x1=0.87 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x20x200/51.5x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 
e(total)=1.42% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.36  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.08x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.23% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: PLC CONTROL

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.82% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: PLC CAPÇALERA

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 



- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 

I=500/230x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x20x500/51.44x230x1.5=1.13 V.=0.49 % 
e(total)=1.72% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: PLC IMPULSIO

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 

I=500/230x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x20x500/51.44x230x1.5=1.13 V.=0.49 % 
e(total)=1.72% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

CALCULO DE EMBARRADO SQ. OFICINES 

Datos 

- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  

a) Cálculo electrodinámico

σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.99² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 517.408 <= 1200 kg/cm² 
Cu  

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

 Ical = 15.49 A  
 Iadm = 110 A  

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

 Ipcc = 1.99 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1896 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3412.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=3412.8/1,732x400x1=4.93 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=0.3x3412.8/51.41x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.67% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1116 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2008.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2008.8/1,732x400x1=2.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=0.3x2008.8/51.45x400x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.67% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: LLUM SALA BOMBES

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000x1.8=1800 W. 

I=1800/1,732x400x1=2.6 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.84  
e(parcial)=22x1800/51.36x400x1.5=1.29 V.=0.32 % 
e(total)=0.99% ADMIS (3% MAX.) 

Elemento de Maniobra: 
Interruptor Tetrapolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: EMERGENCIA BOMBES

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

116x1.8=208.8 W. 

I=208.8/230x1=0.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x20x208.8/51.5x230x1.5=0.47 V.=0.2 % 
e(total)=0.88% ADMIS (3% MAX.) 

Cálculo de la Línea: LLUM MAGATZEM+E

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

750x1.8=1350 W. 

I=1350/230x1=5.87 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.99  
e(parcial)=2x20x1350/50.96x230x1.5=3.07 V.=1.34 % 
e(total)=2% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: SALA BT+E

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

30x1.8=54 W. 

I=54/230x1=0.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x20x54/51.52x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.72% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2978 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

5360.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=5360.4/1,732x400x1=7.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=0.3x5360.4/51.38x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.67% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: FAROLES 1

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 100 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

150x1.8=270 W. 

I=270/1,732x400x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=100x270/51.52x400x6=0.22 V.=0.05 % 
e(total)=0.72% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: FAROLES 2

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 225 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



400x1.8=720 W. 

I=720/1,732x400x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=225x720/51.51x400x6=1.31 V.=0.33 % 
e(total)=1% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: LLUM FAÇANA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

700x1.8=1260 W. 

I=1260/1,732x400x1=1.82 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.24  
e(parcial)=60x1260/51.47x400x2.5=1.47 V.=0.37 % 
e(total)=1.04% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: FLUORESCENCIA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 100 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1728 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1728x1.8=3110.4 W. 

I=3110.4/1,732x400x1=4.49 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=100x3110.4/51.25x400x2.5=6.07 V.=1.52 % 
e(total)=2.19% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 

Interruptor Tetrapolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

2000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2000/230x1=8.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x0.3x2000/51.25x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.67% ADMIS (3% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: END. SALA B

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.26% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: END. MAGATZEM

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 

I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x20x1000/51.35x230x2.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.26% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 



I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: 

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2
 Longitud(m)   30  20
 Pot.Ins.(W)  15000  7500
 Pot.Cal.(W)  15000  7500
 Subcuadro  SQS. ENDOLLS  SQS. ENDOLLS

- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo:  

15000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=15000/1,732x400x1=21.65 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.55  
e(parcial)=40x15000/50.5x400x10=2.97 V.=0.74 % 
e(total)=1.41% ADMIS (3% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: SQS. ENDOLLS

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=7500/1,732x400x1=10.83 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.39  
e(parcial)=20x7500/51.26x400x10=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.59% ADMIS (3% MAX.) 

SUBCUADRO  
SQS. ENDOLLS 

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: 

END.TRIF.32A              5000 W 
END. TRIF/MON 16A         2500 W 
 TOTAL....      7500 W 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 7500  

Cálculo de la Línea: END.TRIF.32A

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 

I=5000/1,732x400x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.23  
e(parcial)=0.5x5000/51.29x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.6% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Cálculo de la Línea: END. TRIF/MON 16A

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 

I=2500/1,732x400x1=3.61 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=0.5x2500/51.34x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.6% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

CALCULO DE EMBARRADO SQS. ENDOLLS 

Datos 

- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  

a) Cálculo electrodinámico



σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.1² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 158.779 <= 1200 kg/cm² 
Cu  

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

 Ical = 10.83 A  
 Iadm = 110 A  

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

 Ipcc = 1.1 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  

Cálculo de la Línea: SQS. ENDOLLS

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=7500/1,732x400x1=10.83 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.39  
e(parcial)=20x7500/51.26x400x10=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.59% ADMIS (3% MAX.) 

SUBCUADRO  
SQS. ENDOLLS 

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: 

END.TRIF.32A              5000 W 
END. TRIF/MON 16A         2500 W 
 TOTAL....      7500 W 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 7500  

Cálculo de la Línea: END.TRIF.32A

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 

I=5000/1,732x400x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.23  
e(parcial)=0.5x5000/51.29x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.6% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Cálculo de la Línea: END. TRIF/MON 16A

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 

I=2500/1,732x400x1=3.61 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=0.5x2500/51.34x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.6% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

CALCULO DE EMBARRADO SQS. ENDOLLS 

Datos 

- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  

a) Cálculo electrodinámico

σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.1² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 158.779 <= 1200 kg/cm² 
Cu  

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

 Ical = 10.83 A  
 Iadm = 110 A  

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

 Ipcc = 1.1 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  

Cálculo de la Línea: ORIS



- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

22000x1.25=27500 W. 

I=27500/1,732x400x0.85x1=46.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.41  
e(parcial)=30x27500/48.95x400x16x1=2.63 V.=0.66 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: ORIS

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

22000x1.25=27500 W. 

I=27500/1,732x400x0.85x1=46.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.41  
e(parcial)=30x27500/48.95x400x16x1=2.63 V.=0.66 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: TORELLO SUD B1

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 132000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

132000x1.25=165000 W. 

I=165000/1,732x400x0.85x1=280.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  343 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.37  
e(parcial)=30x165000/45.94x400x150x1=1.8 V.=0.45 % 
e(total)=1.12% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 400 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 450 A. 
Relé térmico, Reg: 220÷310 A. 

Cálculo de la Línea: TORELLO SUD B2

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 132000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

132000x1.25=165000 W. 

I=165000/1,732x400x0.85x1=280.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  343 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.37  
e(parcial)=30x165000/45.94x400x150x1=1.8 V.=0.45 % 
e(total)=1.12% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 400 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 450 A. 
Relé térmico, Reg: 220÷310 A. 

Cálculo de la Línea: TORELLO NORD B1

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 132000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

132000x1.25=165000 W. 

I=165000/1,732x400x0.85x1=280.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  343 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.37  
e(parcial)=25x165000/45.94x400x150x1=1.5 V.=0.37 % 
e(total)=1.04% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 400 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 450 A. 



Relé térmico, Reg: 220÷310 A. 

Cálculo de la Línea: TORELLO NORD B2

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 132000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

132000x1.25=165000 W. 

I=165000/1,732x400x0.85x1=280.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  343 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.37  
e(parcial)=25x165000/45.94x400x150x1=1.5 V.=0.37 % 
e(total)=1.04% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 400 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 450 A. 
Relé térmico, Reg: 220÷310 A. 

Cálculo de la Línea: VOLTREGA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

22000x1.25=27500 W. 

I=27500/1,732x400x0.85x1=46.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.41  
e(parcial)=30x27500/48.95x400x16x1=2.63 V.=0.66 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: VOLTREGA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

22000x1.25=27500 W. 

I=27500/1,732x400x0.85x1=46.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.41  
e(parcial)=30x27500/48.95x400x16x1=2.63 V.=0.66 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: HIPO

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/1,732x400x0.85x1=2.12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=5x1250/51.46x400x2.5x1=0.12 V.=0.03 % 
e(total)=0.7% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: HIPO

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/1,732x400x0.85x1=2.12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=5x1250/51.46x400x2.5x1=0.12 V.=0.03 % 
e(total)=0.7% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 



Cálculo de la Línea: PAX

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/1,732x400x0.85x1=2.12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=5x1250/51.46x400x2.5x1=0.12 V.=0.03 % 
e(total)=0.7% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: PAX

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

I=1250/1,732x400x0.85x1=2.12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=5x1250/51.46x400x2.5x1=0.12 V.=0.03 % 
e(total)=0.7% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: MAG.  3 COMPRESOR

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25=9375 W. 

I=9375/1,732x400x0.85x1=15.92 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.05  
e(parcial)=40x9375/48.35x400x2.5x1=7.76 V.=1.94 % 
e(total)=2.61% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: PONT GRUA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

I=3750/1,732x400x0.85x1=6.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.89  
e(parcial)=20x3750/50.98x400x2.5x1=1.47 V.=0.37 % 
e(total)=1.03% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: PONT RASCADOR

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 180 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

180x1.25=225 W. 

I=225/1,732x400x0.85x1=0.38 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=70x225/51.51x400x2.5x1=0.31 V.=0.08 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: ASPIRACIO FANGS

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1770 W. 



- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1770x1.25=2212.5 W. 

I=2212.5/1,732x400x0.85x1=3.76 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.01  
e(parcial)=90x2212.5/51.33x400x2.5x1=3.88 V.=0.97 % 
e(total)=1.64% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: ASPIRACIO FANGS

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1770 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1770x1.25=2212.5 W. 

I=2212.5/1,732x400x0.85x1=3.76 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.01  
e(parcial)=90x2212.5/51.33x400x2.5x1=3.88 V.=0.97 % 
e(total)=1.64% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: AGITADOR FLOCULACIO

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 110 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 370 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

370x1.25=462.5 W. 

I=462.5/1,732x400x0.85x1=0.79 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=110x462.5/51.51x400x2.5x1=0.99 V.=0.25 % 
e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: AGITADOR MESCLA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 130 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

I=937.5/1,732x400x0.85x1=1.59 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=130x937.5/51.48x400x2.5x1=2.37 V.=0.59 % 
e(total)=1.26% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: FILTRE ESCALA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 150 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 550 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

550x1.25=687.5 W. 

I=687.5/1,732x400x0.85x1=1.17 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=150x687.5/51.5x400x2.5x1=2 V.=0.5 % 
e(total)=1.17% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: BOMBES CAPÇALERA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20180 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

20180x1.25=25225 W. 

I=25225/1,732x400x0.85x1=42.84 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  



Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.12  
e(parcial)=10x25225/49.34x400x16x1=0.8 V.=0.2 % 
e(total)=0.87% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: BOMBES CAPÇALERA

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20180 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

20180x1.25=25225 W. 

I=25225/1,732x400x0.85x1=42.84 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.12  
e(parcial)=10x25225/49.34x400x16x1=0.8 V.=0.2 % 
e(total)=0.87% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 50 A.  
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A.
Contactor Tripolar In: 50 A. 
Relé térmico, Reg: 35÷50 A. 

Cálculo de la Línea: REIXA FILTRE

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 170 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 550 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

550x1.25=687.5 W. 

I=687.5/1,732x400x0.85x1=1.17 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=170x687.5/51.5x400x2.5x1=2.27 V.=0.57 % 
e(total)=1.23% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: AGITADOR PURGES

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 110 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11090 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

11090x1.25=13862.5 W. 

I=13862.5/1,732x400x0.85x1=23.54 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.09  
e(parcial)=110x13862.5/49.18x400x6x1=12.92 V.=3.23 %
e(total)=3.9% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: VENTILADOR  AXIAL

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

I=625/230x0.85x1=3.2 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x40x625/51.43x230x2.5x1=1.69 V.=0.74 % 
e(total)=1.4% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: VENTILADOR  AXIAL

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

I=625/230x0.85x1=3.2 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x40x625/51.43x230x2.5x1=1.69 V.=0.74 % 
e(total)=1.4% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: COMPORTA ARQUETA DE

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2208x1.25=2760 W. 

I=2760/1,732x400x0.85x1=4.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.56  
e(parcial)=65x2760/51.23x400x2.5x1=3.5 V.=0.88 % 
e(total)=1.54% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Batería de Condensadores  

En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  
potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  

Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 400000 W.  
CosØ actual: 0.85.  
CosØ a conseguir: 1.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  

Los resultados obtenidos son:  

Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 247.9  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 35.41  
Capacidad Condensadores (µF): 234.85  

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  

Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  

1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  

 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  

Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia reactiva: 247897.72 VAr. 

I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x247897.72/(1,732x400)=536.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x150+TTx95)mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  686 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Sección útil: 6905 mm². 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.61  
e(parcial)=10x247897.72/46.36x400x2x150=0.45 V.=0.11 % 
e(total)=0.78% ADMIS (5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 611 A.

CALCULO DE EMBARRADO DESCARGA DIRECTA TRAFOS 

Datos 

- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 400  
- Ancho (mm): 80  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 5.333, 21.33, 0.333, 0.0833  
- I. admisible del embarrado (A): 950  

a) Cálculo electrodinámico

σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =19.29² · 25² /(60 · 10 · 0.333 · 1) = 1163.462 <= 1200 
kg/cm² Cu  

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

 Ical = 909.35 A  
 Iadm = 950 A  

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

 Ipcc = 19.29 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 400 · 1 / (1000 · √0.5) = 92.77 kA  

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

TRANSFORMADOR 535500 40 3(4x240)Cu 909.35 1200 0.67 0.67 3(225)
SQ. OFICINES 10730 38 4x10+TTx10Cu 15.49 58 0.5 1.17 63

3412.8 0.3 4x6Cu 4.93 36 0 0.67



2008.8 0.3 4x4Cu 2.9 27 0 0.67
LLUM SALA BOMBES 1800 22 4x1.5+TTx1.5Cu 2.6 20 0.32 0.99 75x60

EMERGENCIA BOMBES 208.8 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 24 0.2 0.88 75x60
LLUM MAGATZEM+E 1350 20 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 24 1.34 2 75x60

SALA BT+E 54 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.23 24 0.05 0.72 75x60
5360.4 0.3 4x10Cu 7.74 50 0 0.67

FAROLES 1 270 100 4x6+TTx6Cu 0.39 46 0.05 0.72 75x60
FAROLES 2 720 225 4x6+TTx6Cu 1.04 46 0.33 1 75x60

LLUM FAÇANA 1260 60 4x2.5+TTx2.5Cu 1.82 26.5 0.37 1.04 75x60
FLUORESCENCIA 3110.4 100 4x2.5+TTx2.5Cu 4.49 26.5 1.52 2.19 75x60

2000 0.3 2x6Cu 8.7 40 0.01 0.67
END. SALA B 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.26 75x60

END. MAGATZEM 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.26 75x60
15000 50 4x10+TTx10Cu 21.65 65 0.74 1.41 75x60

SQS. ENDOLLS 7500 20 4x10+TTx10Cu 10.83 65 0.18 1.59 75x60
SQS. ENDOLLS 7500 20 4x10+TTx10Cu 10.83 65 0.18 1.59 75x60

ORIS 27500 30 3x16+TTx16Cu 46.7 87 0.66 1.33 75x60
ORIS 27500 30 3x16+TTx16Cu 46.7 87 0.66 1.33 75x60

TORELLO SUD B1 165000 30 3x150+TTx95Cu 280.19 343 0.45 1.12 75x60
TORELLO SUD B2 165000 30 3x150+TTx95Cu 280.19 343 0.45 1.12 75x60

TORELLO NORD B1 165000 25 3x150+TTx95Cu 280.19 343 0.37 1.04 75x60
TORELLO NORD B2 165000 25 3x150+TTx95Cu 280.19 343 0.37 1.04 75x60

VOLTREGA 27500 30 3x16+TTx16Cu 46.7 87 0.66 1.33 75x60
VOLTREGA 27500 30 3x16+TTx16Cu 46.7 87 0.66 1.33 75x60

HIPO 1250 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.12 26.5 0.03 0.7 75x60
HIPO 1250 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.12 26.5 0.03 0.7 75x60
PAX 1250 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.12 26.5 0.03 0.7 75x60
PAX 1250 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.12 26.5 0.03 0.7 75x60

MAG.  3 COMPRESOR 9375 40 4x2.5+TTx2.5Cu 15.92 26.5 1.94 2.61 75x60
PONT GRUA 3750 20 4x2.5+TTx2.5Cu 6.37 26.5 0.37 1.03 75x60

PONT RASCADOR 225 70 4x2.5+TTx2.5Cu 0.38 26.5 0.08 0.74 75x60
ASPIRACIO FANGS 2212.5 90 4x2.5+TTx2.5Cu 3.76 26.5 0.97 1.64 75x60
ASPIRACIO FANGS 2212.5 90 4x2.5+TTx2.5Cu 3.76 26.5 0.97 1.64 75x60

AGITADOR FLOCULACIO 462.5 110 4x2.5+TTx2.5Cu 0.79 26.5 0.25 0.91 75x60
AGITADOR MESCLA 937.5 130 4x2.5+TTx2.5Cu 1.59 26.5 0.59 1.26 75x60

FILTRE ESCALA 687.5 150 4x2.5+TTx2.5Cu 1.17 26.5 0.5 1.17 75x60
BOMBES CAPÇALERA 25225 10 3x16+TTx16Cu 42.84 87 0.2 0.87 75x60
BOMBES CAPÇALERA 25225 10 3x16+TTx16Cu 42.84 87 0.2 0.87 75x60

REIXA FILTRE 687.5 170 4x2.5+TTx2.5Cu 1.17 26.5 0.57 1.23 75x60
AGITADOR PURGES 13862.5 110 4x6+TTx6Cu 23.54 46 3.23 3.9 75x60

VENTILADOR  AXIAL 625 40 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 33 0.74 1.4 75x60
VENTILADOR  AXIAL 625 40 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 33 0.74 1.4 75x60

COMPORTA ARQUETA DE 2760 65 4x2.5+TTx2.5Cu 4.69 26.5 0.88 1.54 75x60
Bateria Condensadores 400000 10 2(3x150+TTx95)Cu 536.73 686 0.11 0.78 150x60

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

TRANSFORMADOR 40 3(4x240)Cu 22.73 22 9642.81 114.01 1000;B
SQ. OFICINES 38 4x10+TTx10Cu 19.37 22 996.71 2.06 40;B,C,D

0.3 4x6Cu 19.37 9255.74 0.01
0.3 4x4Cu 18.59 22 8608.73 10

LLUM SALA BOMBES 22 4x1.5+TTx1.5Cu 17.29 264.73 0.66
EMERGENCIA BOMBES 20 2x1.5+TTx1.5Cu 17.29 290.69 0.54

LLUM MAGATZEM+E 20 2x1.5+TTx1.5Cu 18.59 22 292.07 0.54 10;B,C,D
SALA BT+E 20 2x1.5+TTx1.5Cu 18.59 22 292.07 0.54 10;B,C,D

0.3 4x10Cu 19.37 9416.72 0.01
FAROLES 1 100 4x6+TTx6Cu 18.91 22 234.58 13.38 10;B,C,D
FAROLES 2 225 4x6+TTx6Cu 18.91 22 104.87 66.93 10;B,C

LLUM FAÇANA 60 4x2.5+TTx2.5Cu 18.91 22 163.44 4.78 10;B,C
FLUORESCENCIA 100 4x2.5+TTx2.5Cu 18.91 22 98.35 13.21 10;B

0.3 2x6Cu 19.37 9255.74 0.01
END. SALA B 20 2x2.5+TTx2.5Cu 18.59 22 481.98 0.55 16;B,C,D

END. MAGATZEM 20 2x2.5+TTx2.5Cu 18.59 22 481.98 0.55 16;B,C,D
50 4x10+TTx10Cu 19.37 22 765.73 3.49 32;B,C,D

SQS. ENDOLLS 20 4x10+TTx10Cu 1.54 552.14 6.71
SQS. ENDOLLS 20 4x10+TTx10Cu 1.54 552.14 6.71

ORIS 30 3x16+TTx16Cu 19.37 22 1921.26 1.42 50;B,C,D
ORIS 30 3x16+TTx16Cu 19.37 22 1921.26 1.42 50;B,C,D

TORELLO SUD B1 30 3x150+TTx95Cu 19.37 22 7659.84 7.84 400;B,C
TORELLO SUD B2 30 3x150+TTx95Cu 19.37 22 7659.84 7.84 400;B,C

TORELLO NORD B1 25 3x150+TTx95Cu 19.37 22 7996.29 7.2 400;B,C

TORELLO NORD B2 25 3x150+TTx95Cu 19.37 22 7996.29 7.2 400;B,C
VOLTREGA 30 3x16+TTx16Cu 19.37 22 1921.26 1.42 50;B,C,D
VOLTREGA 30 3x16+TTx16Cu 19.37 22 1921.26 1.42 50;B,C,D

HIPO 5 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 1812.89 0.04 16;B,C,D
HIPO 5 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 1812.89 0.04 16;B,C,D
PAX 5 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 1812.89 0.04 16;B,C,D
PAX 5 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 1812.89 0.04 16;B,C,D

MAG.  3 COMPRESOR 40 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 244.64 2.14 16;B,C
PONT GRUA 20 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 484.51 0.54 16;B,C,D

PONT RASCADOR 70 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 140.36 6.49 16;B
ASPIRACIO FANGS 90 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 109.3 10.7 16;B
ASPIRACIO FANGS 90 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 109.3 10.7 16;B

AGITADOR FLOCULACIO 110 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 89.49 15.96 16;B
AGITADOR MESCLA 130 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 75.77 22.26 16

FILTRE ESCALA 150 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 65.69 29.62 16
BOMBES CAPÇALERA 10 3x16+TTx16Cu 19.37 22 4591.97 0.25 50;B,C,D
BOMBES CAPÇALERA 10 3x16+TTx16Cu 19.37 22 4591.97 0.25 50;B,C,D

REIXA FILTRE 170 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 57.98 38.02 16
AGITADOR PURGES 110 4x6+TTx6Cu 19.37 22 213.76 16.11 25;B

VENTILADOR  AXIAL 40 2x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 244.64 2.14 16;B,C
VENTILADOR  AXIAL 40 2x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 244.64 2.14 16;B,C

COMPORTA ARQUETA DE 65 4x2.5+TTx2.5Cu 19.37 22 151.1 5.6 16;B
Bateria Condensadores 10 2(3x150+TTx95)Cu 19.37 22 9346.68 21.07 630;B,C

Subcuadro SQ. OFICINES 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

2880 0.3 2x6Cu 12.52 40 0.01 1.18
DESPATX+LABORATO+E 900 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 24 0.66 1.84 75x60

 PASSADIS+E 1080 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 24 1.06 2.24 75x60
WC+E 900 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 24 0.66 1.84 75x60

2000 0.3 2x6Cu 8.7 40 0.01 1.18
END. DESPATX+LABORA 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.76 75x60

END. PASSADIS 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.76 75x60
3200 0.3 2x6Cu 13.91 40 0.01 1.18

END. WCS 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.77 75x60
ENDOLL TERMO 2200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 9.57 33 1.31 2.49 75x60

2250 0.3 2x6Cu 9.78 40 0.01 1.18
BOMBA CALOR 1 1250 5 2x4+TTx4Cu 6.39 45 0.12 1.29 75x60
BOMBA CALOR 2 1250 5 2x4+TTx4Cu 6.39 45 0.12 1.29 75x60

400 5 2x6+TTx6Cu 2.17 36 0.02 1.19 25
SAI 400 5 2x6Cu 1.74 40 0.02 1.22

1800 0.3 2x4Cu 7.83 31 0.01 1.23
END. DESPATX+LABORA 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 33 0.53 1.76 75x60

END.LABORATORI 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 33 0.53 1.76 75x60
1200 0.3 2x4Cu 5.22 31 0.01 1.22

RACK INFO. 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.81 75x60
PORTER 200 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 24 0.2 1.42 75x60

2000 0.3 2x4Cu 8.7 31 0.01 1.23
PLC CONTROL 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 0.59 1.82 75x60

PLC CAPÇALERA 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 24 0.49 1.72 75x60
PLC IMPULSIO 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 24 0.49 1.72 75x60

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

0.3 2x6Cu 2 986.07 0.49
DESPATX+LABORATO+E 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.98 4.5 282.34 0.58 10;B,C,D

 PASSADIS+E 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.98 4.5 228.03 0.88 10;B,C,D
WC+E 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.98 4.5 282.34 0.58 10;B,C,D

0.3 2x6Cu 2 986.07 0.49
END. DESPATX+LABORA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.98 4.5 329.39 1.18 16;B,C,D

END. PASSADIS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.98 4.5 329.39 1.18 16;B,C,D
0.3 2x6Cu 2 986.07 0.49

END. WCS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.98 4.5 329.39 1.18 16;B,C,D
ENDOLL TERMO 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.98 4.5 329.39 1.18 16;B,C,D

0.3 2x6Cu 2 986.07 0.49
BOMBA CALOR 1 5 2x4+TTx4Cu 1.98 4.5 752.22 0.58 20;B,C,D
BOMBA CALOR 2 5 2x4+TTx4Cu 1.98 4.5 752.22 0.58 20;B,C,D

5 2x6+TTx6Cu 2 4.5 844.78 0.67 25;B,C,D



SAI 5 2x6Cu 1.7 4.5 732.94 0.89 25
0.3 2x4Cu 1.47 724.3 0.4

END. DESPATX+LABORA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.45 4.5 293.82 1.48 16;B,C
END.LABORATORI 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.45 4.5 293.82 1.48 16;B,C

0.3 2x4Cu 1.47 724.3 0.4
RACK INFO. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.45 4.5 293.82 1.48 16;B,C

PORTER 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.45 4.5 210.4 1.04 10;B,C,D
0.3 2x4Cu 1.47 724.3 0.4

PLC CONTROL 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.45 4.5 293.82 1.48 16;B,C
PLC CAPÇALERA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.45 4.5 210.4 1.04 10;B,C,D

PLC IMPULSIO 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.45 4.5 210.4 1.04 10;B,C,D

Subcuadro SQS. ENDOLLS 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

END.TRIF.32A 5000 0.5 4x6+TTx6Cu 7.22 46 0.01 1.6 75x60
END. TRIF/MON 16A 2500 0.5 4x2.5+TTx2.5Cu 3.61 26.5 0.01 1.6 75x60

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

END.TRIF.32A 0.5 4x6+TTx6Cu 1.11 4.5 545.79 2.47 32;B,C
END. TRIF/MON 16A 0.5 4x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 537.15 0.44 16;B,C,D

Subcuadro SQS. ENDOLLS 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

END.TRIF.32A 5000 0.5 4x6+TTx6Cu 7.22 46 0.01 1.6 75x60
END. TRIF/MON 16A 2500 0.5 4x2.5+TTx2.5Cu 3.61 26.5 0.01 1.6 75x60

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

END.TRIF.32A 0.5 4x6+TTx6Cu 1.11 4.5 545.79 2.47 32;B,C
END. TRIF/MON 16A 0.5 4x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 537.15 0.44 16;B,C,D
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE D´AQUEST ESTUDI 
 

En aplicació del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, es desenvolupa el present Estudi de Seguretat i Salut, que 

analitza i desenvolupa la problemàtica específica pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors en els 

treballs que es realitzaran en la construcció d’un girador a l’encreuament de la carretera C-256 i el camí Pla 

del Llop, al municipi de Palamós. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i/o instal·ladora per portar a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, facilitant el seu desenvolupament, sota el 

control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre mitjançant el qual 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el treball en projectes de 

construcció i d’instal·lacions. 

 

Les empreses que executin l’obra, en funció d’aquest estudi, hauran d’adequar la seva activitat als riscos 

aquí indicats i a tots aquells que, en funció de les particularitats de l’obra, s’hagin d’eliminar o minimitzar. 

 

Aquestes empreses hauran de sotmetre el seu Pla a l’aprovació del coordinador de seguretat en la fase 

d’execució o bé a la direcció facultativa. 

 

 

2.- NORMATIVA APLICADA 

 

Reial Decret 1627/97 sobre condicions de seguretat en obres en construcció. 

Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

Reial Decret 39/97 que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Reial Decret 485/97 sobre senyalització de seguretat al lloc de treball. 

Reial Decret 486/97 sobre seguretat i salut als llocs de treball. 

Reial Decret 487/97 sobre manipulació manual de càrregues. 

Reial Decret 773/97 sobre la utilització d’elements de protecció individual. 

Reial Decret 1215/97 sobre la utilització segura d’equips de treball. 

Decret 2413/73 que desenvolupa el reglament de Baixa Tensió. 

Reial Decret 668/80 que desenvolupa el reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

Reial Decret 3275/82 que desenvolupa el reglament sobre estacions transformadores. 

Reial Decret 1316/89 sobre protecció dels treballadors enfront el soroll. 

Ordre del 23/5/77 que desenvolupa el reglament d’aparells elevadors a les obres. 

Ordre del 31/8/97. Instrucció T. C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

 

3.- DADES DE L´OBRA 
 

3.1.- Tipus d’obra 
  

Construcció i posada en funcionament de l' ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE D’OSONA 

NORD I VOLTREGANÈS. 

 

 

3.2.- Situació 
 

La parcel·la on s’ubicarà l' estació de tractament d’aigua potable d’Osona nord i Voltreganès, està situada al 

terme municipal de Les Masies de Voltregà a la comarca d’Osona. 

 

Les coordenades UTM 31N de la ubicació: 

 

X =     438.249,00 

Y=   4.655.177,50 

 

 

3.3.- Administració actuant 

 

Aquest projecte es promogut pel Consell Comarcal d’Osona. 

 

 

3.4.- Autor del Projecte  

 

El projecte ha estat redactat per els enginyers industrials: 

 

• JOSEP COLOMER OFERIL amb número de col·legiat 6.115, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

• BLAI PARRAMON PLA amb número de col·legiat 15.222, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 
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3.5.- Autor de l´Estudi de Seguretat i Salut 

 

L’estudi de seguretat i salut  ha estat redactat per els enginyers industrials: 

 

• JOSEP COLOMER OFERIL amb número de col·legiat 6.115, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

• BLAI PARRAMON PLA amb número de col·legiat 15.222, i amb domicili social al carrer Sant 

Miquel, número 24 del municipi de Torelló. 

 

 

3.6.- Termini d’execució i mà d’obra 

 

Es considera que la durada de l’obra serà de 12 mesos. Es preveu un nombre de 20 persones a l’obra en un 

moment màxim de feina. 

 

 

3.7.- Pressupost d’execució material del projecte 

 

El pressupost d’execució material estimat del projecte de l' estació de tractament d’aigua potable d’Osona 

nord i Voltreganès al terme municipal de les Masies de Voltregà a la comarca d’Osona es de  DOS MILIONS 

SIS-CENTS MIL VUIT-CENTS CINCUANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS (2.600.857,09 euros). 

 

 

3.8.- Pressupost de l’estudi de seguretat i salut 

 

El pressupost de l’estudi de seguretat i salut  del projecte de l' estació de tractament d’aigua potable 

d’Osona nord i Voltreganès al terme municipal de les Masies de Voltregà a la comarca d’Osona es de VINT-I-

CINC MIL TRES-CENTS CINCUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (25.357,51 euros). 

 

 

4.- CARACTERÍSTIQUES DE L´OBRA  

 

4.1.- Descripció de les obres 
 

Les obres consisteixen en la construcció d’una planta de tractament d’aigua potable (ETAP) amb una 

capacitat de 6.000 m³/dia, a més, en projecte contempla la construcció de la conducció d’aigua que ha 

d’alimentar la planta a través d’una captació al riu Ter. 

 

4.1.1.- Captació i conducció 
 

Les obres de la conducció consistiran en: 

 

- Condicionament de l’actual captació a l’inici de la sèquia de la Coromina que alimentava l’antiga fàbrica 

mitjançant la construcció d’una cubeta amb murs de formigó. En aquesta cubeta, per un costat hi entrarà 

l’aigua de l’assut i per l’altre sortirà a través de la canalització que es preveu construir. 

 

- Col·locació d’una conducció amb tubs de formigó armat de DN1000 i DN800, que portarà l’aigua des de 

l’assut fins a la nova planta potabilitzadora. La longitud total d’aquesta conducció es d’uns 780 m. 

Aquesta conducció es col·locarà dins la mateixa sèquia. 

 

- Al llarg de la conducció es preveu construir 11 pous de registre de formigó, a més d’una arqueta de buidat 

que també servirà com a sobreeixidor, i una arqueta de derivació. 

Aquest arqueta de derivació es construirà just en el punt on es produeix el canvi de DN1000 a DN800, que 

coincideix en el punt on la conducció surt de la sèquia per dirigir-se a la planta. Aquesta arqueta permetrà 

donar cabal a la sèquia aigües avall. 

 

 

4.1.2.- Planta potabilitzadora 
 

La planta potabilitzadora estarà formada per les següents unitats: 

- Bombeig de capçalera 

- Cambra de mescla i floculació 

- Decantador lamel·lar 

- Filtres de sorra 

- Dipòsit d’aigua tractada 

- Sala de bombeig 

- Dipòsit purgues i rentats 

que ens permetran potabilitzar l’aigua procedent del riu Ter, emmagatzemar-la i injectar-la a les diferents 

xarxes d’abastament. 

 

Totes les unitats, excepte els filtes de sorra, seran construïts amb formigó in-situ, i tots ells, tal i com es pot 

veure en els plànols estan construïts a partir de la rasant de la parcel·la, excepte el bombeig de capçalera i 

els dos dipòsits, que estan enterrats. 

 

Sobre el dipòsit d’aigua tractada, es construirà l’edifici d’explotació, que a part de contenir la sala de 

bombes, s’hi ubicarà el magatzem de productes químics, un taller, un laboratori, unes oficines, la sala de BT 

i uns serveis. 
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Aquest edifici serà tot ell prefabricat, mitjançant estructura i tancaments de formigó. 

 

Tots aquests elements constructius es recolzaran en diverses lloses de fonamentació micropilotades degut 

a les característiques del subsòl. 

 

L’àmbit de la parcel·la ocupada és d’uns 5.300 m², que caldrà terraplenar per tal d’augmentar la rasant del 

terreny uns 150 cm. La parcel·la s’apuja ja que el nivell actual es troba dins la influència quant el riu es 

desborda. 

La parcel·la ocupada, tal i com s’indica en els plànols, es preveu deixar-la totalment urbanitzada. 

 

En quant a les instal·lacions i aparells que caldrà instal·lar propiament pel procés de potabilització, hi haurà 

les següents instal·lacions: 

- Aigua potable 

- Aire comprimit 

- Climatització 

- Baixa tensió 

- Alta tensió, amb un transformador i un centre de mesura 

- Sanejament de les aigües pluvials 

- Sanejament de les aigües residuals 

- Veu i dades 

- Vigilància 

- Contra incendis 

- Automatització i control de la planta 

 

 

4.2.- Descripció dels processos i programació 
 

Aquest processos s’estudien al punt 5. 

 

• Moviment de terres. 

Neteja i esbrossament 

Desmunts 

Terraplens 

Excavació de rases i pous 

 

• Murs de Contenció 

 

• Fonaments 

Sabates 

Micropilots in situ 

• Estructura 

Formigó armat in situ 

Formigó prefabricat 

 

• Coberta plana 

 

• Tancaments de façana 

Fàbrica 

Panells formigó prefabricat 

 

• Tancaments interiors 

Fàbrica 

Prefabricats 

 

• Revestiment de paraments 

Exteriors 

Interiors 

 

• Recobriment de sostres 

 

• Ram de fuster 

 

• Paviments  

Paviments asfàltics 

Paviments peces rígides 

 

• Sanejament i drenatges 

 

• Xarxes d'abastiment i distribució  

Xarxa subterrània d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions 

Xarxa d'abastiment d'aigua 

 

• Instal·lacions  

Instal·lacions elèctriques i d'audiovisuals 

Instal·lacions per a fluïts 

Instal·lacions d'aire acondicionat 
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• Senyalització viària 

Senyalització horitzontal 

Senyalització vertical 

 

• Elements auxiliars 

 

• Elements de protecció col·lectiva 

 

 

5.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES PROTECCIONS TÈCNIQUES I 
MESURES PREVENTIVES ESTABLERTES, SEGONS ELS MÈTODES I SISTEMES D'EXECUCIÓ 
PREVISTOS EN EL PROJECTE  
 

 

5.1.-  Moviments de terres 
 

INTRODUCCIÓ 

Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de 

terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 

compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

Diferents tipus de moviment de terres: 

Neteja i esbrossament. 

Desmunts. 

Terraplens. 

Excavació de rases i pous. 

Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 

per a això s’haurà de: 

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  

amb els seus recursos humans i tècnics. 

Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 

Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran 

les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones 

d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, 

maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 

Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió 

d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

  

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 

d'accidents possibles. 

 

S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 

Donada l'especificat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 

 

 

5.1.1.- Neteja i esbrossament : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar 

la capa vegetal. 

Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 

terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs 

les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no 

edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària de buldòzers. 

operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la 

neteja. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en 

maquinària de moviment de terres, és a dir: 

buldòzers. 

carregadores (pala mecànica). 

mototraílla o excavadores. 
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camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el buldòzer o amb la carregadora (pala mecànica) creant 

les vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de 

la maquinària. 

Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal 

mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

22.-Causats per éssers vius.  

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 

protecció. 

(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per la retirada de 

la capa vegetal que els sostenia. 

(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i moto serres. 

(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 

(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària 

de moviment de terres. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

d’oficines. 

S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària 

de moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que es calgués. 
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Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 

 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  

amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 

 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 

desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 

serveis. 

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 

es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i 

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

Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al 

terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talussos i paraments verticals que puguin existir a la zona a 

urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans 

mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (buldòzers, carregadores, 

etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de 

l’enderrocament d'arbres. 

Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, 

hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i 

antiimpacte. 

Si existeixen talussos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les 

operacions de desbrossament o posteriors.  

Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona 

una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 

anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del 

pendent de les rampes. 

A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran 

tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, 

es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

El trànsit de camions, dúmpers,  moto bolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 

(encarregat, capatàs). 

S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos o desnivells 

pronunciats. 

S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 

En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant 

els treballs de neteja i desbrossament. 

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 

que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del 

temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 

considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat 

d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
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5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha 

de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests 

cobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 

possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Excavadora amb cullera bivalva 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
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Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal de prohibit el pas de vianants. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d'alta visibilitat. 

- Impermeable. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.1.2.- Desmunts : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  

 

Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de 

terres. 

S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que 

no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de 

contenció necessari. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
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operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 

terres, és a dir: 

excavadores. 

retrocargadoras. 

carregadores. 

camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 

mototraillas. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny: 

Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la 

maquinària. 

Desviació de serveis afectats. 

Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 

Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 

(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

d’oficines. 

Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 

moviment de terres. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 11

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés 

i,complementàriament, als talls que es calgués. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 

especificacions anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran 

de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de 

mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 

 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 

moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 

telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 

especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 

havent-se de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 

característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 

serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a en l'apartat de “procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 

que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin 

esquerdes, es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen. 

Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament 

de les edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.). 

Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa 

inestabilitat en tots els talussos. 

Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona, 

una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 

anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit  amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals indicatius 

del pendent de les rampes. 

En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 

convenientment lligada. 

En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia elèctrica 

aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram. 

El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 

 (encarregat, capatàs). 

S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talussos. 

En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talussos s’haurà de tenir especial cura en 

mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

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

S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 

d'aigua i impermeables. 

En cas de l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la 

normativa de seguretat específica d'explosius. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 

que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents als 

treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de 

seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 

d'accident. 
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En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 

personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

troben a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 

elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la 

víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia 

en el terreny. 

A mesura que els treballs es vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 

condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 

autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 

realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm 

manualment amb la pala. 

Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser 

malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que 

impedeixin l'acostament. 

Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de 

seguretat: 

- descàrrec elèctric de la línia 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- comprovació d'absència de tensió. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) 

mitjançant recobriment o limitació de distància. 

En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les 

següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en 

verificar   l'excavació. 
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- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 

subministradora. 

La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es 

tracta de línies aèries. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 

direcció i profunditat. 

En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en 

servei. 

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  

s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 

convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi. 

És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix 

l'autorització de la companyia subministradora. 

No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues 

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Excavadora amb cullera bivalva 

Retrocarregadora 

   

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

 Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d'alta visibilitat. 

- Impermeable. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.1.3.- Terraplens : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

 

Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del 

terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per 

al sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el 

seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial 

necessari per a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 

operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 

conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 

senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 

terres, és a dir: 

retrocarregadores. 

carregadores. 

camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 

piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

Replantejat el terreny. 

Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la 

maquinària. 

Desviant els serveis afectats. 

 

El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament 

de la subbase del paviment. 
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RELACIÓ DE RISCOS . 

 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 

moviment de terres. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 

(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys 

polsegosos. 

(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 

oficines. 

Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 

moviment de terres. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 

especificacions anteriors. 

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  

amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació 

necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 

desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 

serveis. 

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 

es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
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En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de 

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 

seguretat. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del 

pendent de les rampes. 

En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 

Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 

convenientment lligada. 

El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 

En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la 

zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar 

l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.  

És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talussos. 

En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 

En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talussos ha de tindre's la precaució de mantenir 

com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

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

És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 

d'aigua i impermeables. 

En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies 

aèries elèctriques o de telecomunicacions). 

 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 

considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on 

circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 

Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

 

�n cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 
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En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Excavadora amb cullera bivalva 

Motobolquet 

Mototraílla 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de perill en general. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs auxiliars (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.1.4.- Excavació de rases i pous : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 

profunda i de petita secció la denominarem pou. 

 

Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 

L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 

aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 

En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 

les característiques del terreny. 

 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

Operaris per a l'excavació manual. 

Operaris per als treballs d'estintolament. 

Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària 

de moviment de terres, és a dir: 

excavadores. 

retrocargadora. 

carregadora. 

camions, dúmpers o motobolquets per al transport. 

 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

Desviant els serveis afectats. 

Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
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El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 

El desestibat es realitza en el sentit invers. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 

(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 

anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran 

de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 

durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 

funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 

moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 

telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 

especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 

havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 

característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 

serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 

que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

 

PROCÉS 

Rases 

El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 
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Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb 

la corresponent experiència. 

No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat 

igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà 

un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas 

que es produís alguna emergència. 

S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 

Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors 

quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 

Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 

d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, 

no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent 

de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i per 

franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny 

sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el 

terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de 

la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear 

els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, 

formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 

prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 

suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales 

necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 

mínim. 

L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a 

distància no menor de 2 m. de la vorera del tall 

Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 

corresponents. 

No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 

protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el 

nivell superficial del terreny. 

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 

l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que 

es puguin accidentar. 

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 

L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o 

botes de goma en presència de fangs. 

En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada 

anteriorment, incorporada a una bastida. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el 

fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 

disposicions establertes a la nostra legislació. 

Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida 

evacuació dels treballadors. 

Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 

A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    

S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 21

Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 

Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i 

els voltants del pou. 

Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 

Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 

- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un 

pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 

- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des 

de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de 

caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest 

es trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera 

que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  

enganxar i desenganxar el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un 

plint de protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 

- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la seva 

capacitat. 

- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 

- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap 

al lloc de treball. 

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 

d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una 

tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de 

vianants a 1 metre. 

En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la 

nit, mitjançant punts de llum destellants. 

L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o 

botes de goma en presència de llots. 

En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-

los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

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

És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 

que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 

distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en 

cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 
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En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers 

al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 

En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

Línies elèctriques subterrànies  

S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia 

en el terreny. 

A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions 

de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 

autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 

realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà 

manualment amb la pala. 

Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 

ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que 

impedeixin l'acostament. 

Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 

compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) 

mitjançant recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 

- Comprovació d'absència de tensió. 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- descàrrec elèctric de la línia 

En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  molt de compte. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 

l'excavació. 

- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 

subministradora. 

La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 

tracta de línies aèries. 

 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 

direcció i profunditat. 

En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en 

servei. 

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  

apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 

convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 

És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 

No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
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És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Excavadora amb cullera bivalva 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Retrocarregadora 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balises  llampegants  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 
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Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.2.- Murs de contenció 
 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplè o desmunt, suportant o 

anul·lant les espentes horitzontal. 

 

Tipus de contenció: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:   

talussos. (vegeu capítol moviment de terres) 

Artificials:   

murs de contenció : 

- de formigó. 

- de maçoneria. 

- de fabrica de rajola. 

murs de terra armada. 

murs prefabricats de formigó. 

murs ancorats. 

murs garbella. 

murs pantalla. 

- pantalles de formigó. 

- pantalles d'impermeabilització. 

 
palplanxa: 

- fusta. 

- formigó armat. 

- acer. 

estructures flexibles diverses: 

- pilotes tangents. 

- pilotes independents. 

- micropilots. 

- plafons prefabricats. 

 

Observacions generals: 

L'activitat de contenció, al cas de talussos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle respecte al pla 

horitzontal de la qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, per a així anul·lar els esforços 

horitzontals que genera el desmunt o la terraplenada. 

En el cas de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior fins a la rasant 

superior per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un procés de terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 

la fonamentació superficial. 

el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació de blocs de pedra, de manera que les seves dimensions 

permetin contenir les terres al seu extradós, anul·lant les espentes horitzontals. 

El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i posterior farcit i 

compactació de les terres a capes. 

Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i s’ha 

d’organitzar el tall convenientment. 
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S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 

com, també, les connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà modifica  en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines.                     

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3)    Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(6)    Risc específic amb encofrats de fusta. 

(8)    Risc  causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 

(18)  Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 

(28)  Risc causat per vibracions del dúmper. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 

El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà adequadament. 

L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins 

de circulació de la maquinària. 

En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivell,l es col·locaran baranes de 

seguretat. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 

L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves 

maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 

L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 

Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 

transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees de treball. 

El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega haurà d'estar 

convenientment eslingada i proveïda als seus ganxos de pestells de seguretat. Per evitar balancejos,la 

càrrega ha d'anar guiada mitjançant una sirga. 

Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, 

granota de treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 

L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
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Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, 

arriostrat mitjançant jabalcones per a evitar la seva bolcada. 

El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, convenientment eslingat. 

L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de l'encofrat. 

Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada  al 

motlle. 

L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i 

botes de seguretat de cuiro. 

En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir la 

precaució d'usar els acompanyadors per a tallar petites peces. 

Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà a tota la seva 

llargària del mateix, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu 

perímetre la corresponent barana de seguretat. 

L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 

O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de seguretat, des de la rasant 

superior de les terres sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 

En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, s’ha de realitzar 

auxiliats per escales o bastides. 

L'operari que guií l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota de treball 

i botes de goma de canya alta. 

L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 

L'encarregat vetllarà  a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat  causat per  la  pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 

conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la canonada després del 

formigonat, perquè la pressió de sortida del formigó pot ser causa d'accident. 

Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp d'ariet. 

El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el 

subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de canya alta. 

El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuiro. 

S'eslingaran els motlles a desencofrar per  evitar la seva caiguda mentre l'operari els desencofra mitjançant 

falques o altres eines. 

És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i s’ha d’assegurar que els 

motlles estiguin totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 

Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 

Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest 

últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 

 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar s'hauran de considerar les normes de seguretat que 

s'especifiquen a continuació. 

 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. 

Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així 

com la conducta a seguir en cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 

on circulen. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriment aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment  el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps 

molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
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- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers a 

què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 

distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 

l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 

tensió. 

En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les 

persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 

- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 

elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la 

víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Escales de mà 

Retroexcavadora 

 

Es complirà cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació 

en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 

L'altura de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix 

i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal del pendent de la rampa. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de càrrega suspesa 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 

Treballs amb encofrats (encofradors) : 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

 

Treballs amb armadures (operaris) : 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de cuiro. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Davantal. 

- Cinturó portaeines. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas  si escau. 

 

Treballs  de formigonat  i vibrat: 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

-  

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.3.- Fonaments 
 

Definició:  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 

funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

  

Tipus de fonamentació: 

 Es classifiquen en dues famílies: 

- fonaments superficials. 

- fonaments profunds. 

  

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

- corregudes. 

- lloses. 

- bigues flotants. 

- sabates 

En els fonaments profunds considerem: 

- els pilots realitzats in situ. 

- els pilots prefabricats. 

  

 Observacions generals: 

 L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ 

(ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i 

horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
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- Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la 

construcció de la fonamentació. 

- Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els 

camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària 

per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions 

d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 

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

mínims riscos d’accidents possibles. 

  

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 

En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       

 

 

5.3.1.- Sabates : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres 

homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 

     

Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, 

poden ser aïllades o  esbiaixades. 

Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, 

i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les 

característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 

  

Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

- operaris per realitzar l’excavació manual. 

- conductors de la maquinària d’excavació. 

- ferrallistes. 

- encofradors. 

- conductors de formigonera. 

- operaris per al  bombeig del formigó. 

- gruistes. 

  

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

- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de 

petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i 

maquinària, etc. 

- Eines manuals. 

- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

 RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 

seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuaci 

 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació del  Risc  

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

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.- Atrapaments per o entre objectes.                  ALTA GREU ELEVAT 

 16.- Contactes elèctrics.                                          BAIXA MOLT GREU MEDI 

 18.- Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 
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 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de 

formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 

  (28)Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 

Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 

• Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 

• S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes 

de cimentació. 

• En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 

• Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   

 

PROCÉS  

El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com 

de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 

a la mesura del possible. 

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de 

les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 

S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de 

treball. 

Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 

En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i 

vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva 

corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció 

es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, 

donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

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

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

convenientment ancorades. 

Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de 

manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i 

Senyalització, d’aquesta fitxa). 

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

aigües. 

Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb 

sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 

guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 

portaeines. 

Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 

L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, 

granota de treball, i cinturó antivibratori. 

   

ELEMENTS AUXILIARS 

   

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Armadura 

Grúes i aparells elevadors 

     

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I  SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 31

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 

Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de protecció obligatòria del cap.  

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 

 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 

 

Treball amb armadures (operaris)  : 

-  Cascos. 

-  Botes de seguretat. 

-  Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

-  Granota de treball. 

-  Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 

Treball de formigonat : 

-  Cascos. 

-  Botes de seguretat de canya alta. 

-  Guants de neoprè. 

-  Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 

treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

    

5.3.2.- Micropilots in situ : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

     

Definició: 

 Estructura de formigó armat de petita secció i gran profunditat que serveix per suportar una càrrega 

transmetent-la a capes inferiors més resistents. 

Per millorar la transmissió de la càrrega dels pilars, de l´estructura de l´edifici, als pilots es construeixen els 

capcers, que agrupen dos a més pilots pels seus capcers. 

     

Descripció: 

Els fonaments profunds es realitzen tenint en compte: 

-construcció d’accessos en la rasant de l'inici del pilotatge, en cas que no n'hi hagi. 
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-excavació del corresponent pou de petita secció i gran profunditat, mitjançant maquinària pesant 

(barrinadora). 

-si apareix el nivell freàtic en l'excavació del pou, s'utilitzaran llots tixotròpics (bentonites). 

-es col·locaran les respectives armadures. 

-s'abocarà el formigó. 

  

Per realitzar el pilotatge serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de la maquinària de moviment de terres (excavació). 

- conductors de grua mòbil. 

- ferrallistes. 

- operaris per a la manipulació del formigó i  llots tixotròpics (bentonites). 

- conductors del camió formigonera. 

- operari per a la planta de formigó, si l'hagués. 

- si calgués, operari per a la planta de llots tixotròpics. 

- soldadors. 

- operadors de grues. 

  

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme el pilotatge : 

- Maquinària: barrinadora(rotary), camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 

cilindrada per al transport auxiliar; si calgués maquinària taller ferralla, planta de formigó, planta de llots 

tixotròpics i maquinària de bombeig de formigó, etc. 

- Eines manuals. 

- Instal·lació elèctrica provisional.  

- Instal·lació d'higiene i benestar. 

 

 RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

             

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació del  Risc  

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

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.            BAIXA LLEU ÍNFIM 

 5.-Caiguda d’objectes.                                         BAIXA GREU BAIX 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                               MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.     BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 10.-Projecció de fragments o partícules.         BAIXA LLEU ÍNFIM 

 15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.                                            ALTA MOLT  GREU CRÍTIC 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                    MÈDIA GREU MEDI 

 20.-Explosions.                                                       BAIXA MOLT  GREU MEDI 

 21.-Incendis.                                                              BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.      MÈDIA GREU MEDI 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.           ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

   OBSERVACIONS : 

  (2)    Risc causat pel  vessament de llots. 

  (8)    Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” o trencament de mànegues amb pressió. 

  (15  I 19)    Risc específic de la soldadura elèctrica  i del tall oxiacetilènic de metalls. 

  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i radiacions ultraviolades i 

infraroigs. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

La pendent  de les  rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10% . 

Els camins d'accés de la maquinària pesant  als corresponents pilots s’haurà de senyalitzar adequadament. 

L’accés del personal  d’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins de 

circulació de la maquinària. 

L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de bastida 

tubular. 

Posat que aquests camins d’accés presentin  risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de posar tanques de 

seguretat. 
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Atès els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge caldrà assegurar-se que ja es troben 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com  l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.   

Durant la perforació del pou es procurarà que hi hagi la mínima presència de personal al voltant de la màquina. 

Quan s’emprin llots tixotròpics s’han d’usar sistemes de recuperació del llots mitjançant bombes d’extracció; per  

facilitar aquesta extracció es poden construir petites rases que facilitin el vessament fins a l’arqueta on estigui 

situada la bomba extractora, evitant així el vessament dels llots. S’ha de tenir cura que en la mateixa jornada el 

pou excavat sigui formigonat, i en els casos  que no sigui possible es taparà el pou, senyalitzant-lo, i posant un 

pes a sobre la tapa per  dificultar l’aixecament de aquesta d’una manera accidental, i evitant així , que el 

personal pugui caure dintre. 

El procés de col·locació de les armadures, en el pou, s’ajudarà mitjançant una grua de braç de gelosia, de la 

qual serà prou llarg per facilitar l’introducció del cèrcol, convenientment eslingat per poder introduir-lo 

verticalment dintre del mateix pou. 

L’abocada del formigó al pou es realitzarà mitjançant  una conducció que porti el formigó directament al fons del 

pou. La part superior d’aquest conducte, tindrà forma d’embut per evitar vessaments de formigó fresc. 

Una vegada desmoxat el cap del pilot, es senyalitzaran o  es protegiran els capçals de les esperes. 

Les zones d’excavació es mantindran netes i endreçades, per aquest motiu, s’utilitzarà en coordinació amb la 

pilotadora una pala carregadora que retiri els productes derivats de l’excavació, per al seu posterior transport a 

l’abocador. 

Els operaris de la maquinària en sortir de la cabina empraran el casc de seguretat. 

Els conductors de traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada, empraran el casc de seguretat i  el 

cinturó antivibratori. 

Els operaris encarregats del muntatge o  de la manipulació de les armadures aniran previstos de casc, guants 

de cuir, botes de seguretat de cuir i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 

Posat que fessin ús de la soldadura elèctrica, el soldador emprarà pantalla de soldadura amb vidre inactínic 

calibrat, segons l’intensitat nominal de l’elèctrode, també aniran previstos de casc de seguretat, guants de cuir, 

davantal de cuiro i botes de seguretat amb polaines i granota de treball. 

Els operaris que emprin el bufador aniran previstos de casc de seguretat, ulleres per a bufador amb vidre 

fumejat, guants de cuiro, davantal de cuiro, botes  de seguretat amb polaina i granota de treball. 

Els operaris que manipulin el formigó aniran previstos de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta  

que els protegeixi la pell del contacte amb el formigó i granota de treball. 

Els operaris que manipulin llots tixotròpics  empraran casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta, 

granota de treball, i ulleres de protecció contra esquitxades. 

   

 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

   

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Armadura 

Plantes llotos tixotròpics 

Grúes i aparells elevadors 

Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia 

  

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa. 

 

 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I  SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per cerques tubulars 

de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric.  

Senyal d’advertència de material inflamable. 

Senyal de prohibit passar als vianants. 

Senyal de prohibit fumar. 

Senyal de protecció obligatòria del cap.  

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de  realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc”dúmper” de petita cilindrada). 

  

Treball amb armadures (operaris)  : 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 

Treball de formigonat: 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 

   

Treballs  amb llots tixotròpics: 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Ulleres de protecció. 

   

Per als treballs amb el bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumejat per a la protecció de  les radiacions infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Davantal de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Per als treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Davantal de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb  polaines. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 

7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual compliran en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 

30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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5.4.- Estructura 
 

Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

  

Tipus d´estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

 

- Estructures de formigó armat in situ :  

• de forjats reticulars.  

• de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 

• de lloses. 

 

- Estructures metàl·liques:   

• amb xarxes espaials.  

• amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

 

- Estructures de fusta:   

 

- Estructures de fàbrica:   

  

Observacions generals: 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 

componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 

• Verticals: pilars o murs de càrrega. 

• Horitzontals: forjats. 

• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

   

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 

corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 

A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  

  

 A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 - Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 

seguretat. 

 - Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 

apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

  

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 

considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones 

d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  

 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 

estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 

Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 

 

S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 

                      

 

5.4.1.- Formigó armat in situ: 

 

 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 

resistent i  de suport de l’edifici. 

 

Descripció: 

Construcció de pilars: 

• Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i 

es lligaran a les esperes convenientment. 

• Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de 

només dos costats del pilar. 

• Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 

• S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que 

s’ha de recolzar sobre una plataforma de formigonat. 

• A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 

• Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars 

manuals. 

  

Construcció del forjat: 

• Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 

• Col·locació de puntals, sotaponts. 
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• Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  

• Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 

• Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 

• Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  

• Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 

palatinant. 

  

Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operadors de grua. 

  

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 

l’estructura : 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars 

com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional.  

• Instal·lació d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos                                                       Probabilitat  Gravetat  Avaluació del  Risc  

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

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                     MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives      

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  

  (8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 

  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 

bastida tubular. 

Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 

troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   

S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  

construcció de l’estructura : 
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a- Planta en construcció del forjat. 

Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  xarxes 

subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les 

característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució  

prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la 

mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així 

mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils 

entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està 

construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest  motiu, en la fase de formigonada 

d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les 

precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en 

esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per 

adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes 

verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present 

que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint. 

En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

 

b- A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de 

caiguda al buit. 

 

c- Altres plantes  fins al tancament. 

En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a 

la seva clausura (impediment físic de l’accés). 

A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 

perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 

subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants 

es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim l’anterior 

protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una 

forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a 

cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius. 

Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 

demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita 

xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar 

muntants tipus guardacossos. 

També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i 

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per 

malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 

guardacòs en forma de muntant. 

 

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 

situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 

plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir 

les següents condicions bàsiques: 

1.- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 

2.- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 

bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre 

forjats. 

3.- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 

entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

 

d- Protecció de buits horitzontals. 

S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en 

ordre de preferència: 

Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució 

del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran 

cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 

convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la 

barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant. 

Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat 

al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per 

guardacossos a  cada 2,5 m. 

 

MURS DE FORMIGÓ ARMAT 

En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a 

punta del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  

el seu perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 

- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin 

les zones de treball. 

- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a 

bastides tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 

- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la 

il·luminació de la zona de treball i  el seu accés. 
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Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari 

utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de 

l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que 

s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent. 

Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a 

l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 

Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 

operari. 

En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present   

emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 

En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca 

s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 

L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 

L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

 

Altres consideracions 

En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 

En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 

exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 

El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 

realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 

braços. 

Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs 

a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 

L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants 

de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre 

una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 

Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 

tubular. 

El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les instruccions 

del Reglament de Baixa Tensió. 

El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuir. 

És prohibit de desencofrar amb la grua. 

Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 

El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, 

en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius 

magnetotèrmics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Dúmpers de petita cilindrada 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Serra circular 

Armadura 

Grúes i aparells elevadors 

Passarel·les 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

  

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de 

la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït 
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per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 

estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que 

es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 

les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com 

a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la 

mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, 

així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima 

entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 

100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida 

de 12 mm. com a mínim. 

Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La 

xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, 

i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 

xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 

20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la 

barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, 

de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 

màxim. 

Bastides.  

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d'ample.  

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  

aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
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Treballs  amb encofrats(encofradors): 

- Cascos  de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuir(tipus americà). 

- Granota de treball. 

 

Treballs  amb armadures(armadors): 

- Cascos  de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuir(tipus americà). 

- Granota de treball. 

  

Treballs de formigonat i vibrat:    

- Cascos  de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 

dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 

 

 

5.4.2.- Formigó prefabricat : 

 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Les operacions previstes per a la realització del forjat de plaques prefabricades i el muntatge de pilars 

prefabricats, consisteixen en el replanteig, col·locació de plaques i formigonat posterior, tal com s'especifica 

en el projecte d'execució de l'obra. 

 

Descripció: 

El forjat començarà a realitzar-se una vegada realitzats els suports corresponents a la planta immediatament 

inferior. 

Es procedirà amb el procés natural de l'estructura de executar planta a planta. 

S'emprarà en els treballs del forjat la maquinària següent: grua torre, formigonera, vibradors d'agulla i serra 

circular de taula. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

  Risc  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 

del  Risc 

 Caiguda de persones a diferent nivell.  MITJA  GREU MODERAT  

 Caiguda de persones al mateix nivell.  MITJA  LLEU TOLERABLE  

 Caiguda de materials per caiguda, esfondrament, 

transport, etc.  

MITJA  GREU MODERAT  

 Caiguda d'objectes durant la manipulació.  MITJA  LLEU TOLERABLE  

 Caiguda d'objectes despresos: per defectuosa càrrega en 

grua, trencament de cables de maquinària de transports 

aeri de materials.  

MITJA  MOLT GREU IMPORTANT  

 Cops i xocs contra apilats  BAIXA  GREU TOLERABLE  

 Cops i xocs contra transports de càrrega  MITJA  GREU MODERAT  

 Cops amb eina manual  MITJA  GREU MODERAT  

Petjades sobre objectes punxants  MITJA  GREU MODERAT  

Talls i atrapaments.  MITJA  GREU MODERAT  

Projecció de materials o partícules, durant tasques de tall 

de materials o durant l'abocament de formigó.  

MITJA  GREU MODERAT  
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Contactes elèctrics  MITJA  MOLT GREU IMPORTANT  

Sorolls i vibracions  MITJA  GREU MODERAT  

Sobreesforços  MITJA  GREU MODERAT  

Atrapament per o entre objectes.  MITJA  GREU MODERAT  

Exposició a substàncies nocives  MITJA  MOLT GREU IMPORTANT  

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

S'advertirà del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar sobre el forjat. 

En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos 

d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència. 

No es realitzaran treballs en alçada sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la 

instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

Els materials d'aplec i equips es col·locaran i s'apilaran, amb les subjeccions, en zones destinades a això. 

Realitzarem el transport de les plaques prefabricades mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos 

amb pestells de seguretat. 

L'hissat de plaques prefabricades s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega estigui 

estable. 

Farem servir apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant muscleres emplintades a l'interior del 

qual disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de plaques 

prefabricades, taulons, plaques d'encofrat, puntals i ferralla. 

Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir al 

armat. 

Els buits del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilen, en un lloc 

conegut per a la posterior retirada. 

L'obra es mantindrà en les degudes condicions d'ordre i neteja. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

Per la manipul.lació de plataformes elevadores els treballadors disposaran de la formació teòric i pràctica 

adequada i  demostrable. Cal que els muntadors que el personal treballi en plataformes elevadores utilitzi 

l’arnès lligat a la cistella. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses, com per exemple per fort vent 45Km/h 

Resta prohibit accedir al forjat saltant de la cistella de la plataforma. No es permès  l’accés a la zona de 

muntatge mentre aquesta no disposi de línies de vida homologades   que   es muntaran des de l’últim punt 

d’accés segur .Immediatament s’habilitaran les proteccions col·lectives ( baranes , per ex tipus tennis , 

xarxes verticals…etc) 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Grua torre 

Grua automuntant 

Plataforma de tisora 

Plataforma telescòpica 

Plataforma elevadora 

Camió de transport 

Trossejadora 

Grup electrogen 

Soldadura elèctrica 

Soldadura oxiacetilènica 

Trepants elèctrics 

Trepants de bateria 

Claus d'impacte pneumàtiques 

Eines manuals 

Bastides en general 

Escala de mà 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de 

la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
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Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït 

per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 

estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que 

es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 

les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com 

a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la 

mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, 

així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima 

entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 

100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida 

de 12 mm. com a mínim. 

Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La 

xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, 

i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 

xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 

20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la 

barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, 

de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 

màxim. 

Bastides.  

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d'ample.  

Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 

Punts d'ancoratge de línies de vida 

Línia de vida mòbil per encofrats 

Cable fiador de seguretat 

Línia de vida tèxtil 

Línies de vida en cobertes 

 

 

 

 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran els següents: 

 

Casc de seguretat. 

Guants de cuir. 

Calçat de seguretat. 

Arnès de seguretat. 

Roba de treball. 

Vestits per a temps plujós 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.5.- Coberta plana 

 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra totes les operacions de cobertura d'edificis a base de 

xapes fines o plafons formats per doble fulla de xapa amb interposició d'aïllament, d'acer galvanitzat, sobre 

vessants de coberta formats per entramat metàl·lic o de formigó armat , en els quals la pròpia xapa o plafó 

proporciona la estanquitat. 

 

Descripció: 

Col·locades les xapes i solapades, es disposaran els accessoris de fixació a cada cruïlla amb les corretges. 

Els ganxos es col·locaran a la zona superior dels nervis i els cargols a les zones superior o inferior 

d'aquests. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació 

del  Risc 

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

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 

 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 

OBSERVACIONS : 

(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 

(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 

(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 

més alta de la coberta. 
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Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar 

que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 

restant.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  

possible. 

S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant 

la construcció de la coberta: 

 

Protecció dels buits perimetrals. 

En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 

perimetral. 

Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 

les corresponents baranes de seguretat. 

Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 

baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del 

mosquetó del cinturó de seguretat. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 

i 20 cm. d’ample. 

Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida 

de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a 

diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes 

bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora 

amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta. 

 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 

continuació: 

- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del 

mateix forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 

protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà 

a la mateixa. 

- Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 

convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

 

Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al 

corresponent palet. 

Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del risc 

de caiguda d’objectes i persones. 

En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà 

a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta 

distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 

realitzen aquests treballs.  

Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin 

per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal 

manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra, 

evitant la seva exposició al sol. 

L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 

l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 

El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet 

de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 

60cms . 

Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 

petits ajusts. 

Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta 

zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 

S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 

L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir 

les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 

Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos. 

La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals 

sobre el forjat. 

El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma 

d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers 

i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per 

a la seva posterior evacuació. 
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Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, 

així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Grua torre 

Grua automuntant 

Plataforma de tisora 

Plataforma telescòpica 

Plataforma elevadora 

Camió de transport 

Trossejadora 

Grup electrogen 

Soldadura elèctrica 

Soldadura oxiacetilènica 

Trepants elèctrics 

Trepants de bateria 

Claus d'impacte pneumàtiques 

Eines manuals 

Bastides en general 

Escala de mà 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

  

Senyalització 

Balises 

Punts d'ancoratge de línies de vida 

Línia de vida mòbil per encofrats 

Cable fiador de seguretat 

Línia de vida tèxtil 

Línies de vida en cobertes 

Baranes d'escales i forjats 

Tipus-U Verticals 

Xarxes per a buits horitzontals 

Xarxa Tipus-U apantallada en perímetres 

Xarxa Tipus-S per a protecció horitzontal en estructures prefabricades i naus industrials 

 Xarxa de seguretat per baranes 

  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat :  

Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran els següents: 

 

Casc de seguretat. 

Guants de cuir. 
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Roba de treball. 

Calçat de seguretat. 

 Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 

 Roba de treball. 

 Vestits per a temps plujós 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.6.- Tancaments de façana 

 

Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

 

Tipus de tancaments exteriors : 

Façanes de fàbrica :   

- blocs.  

- maons: 

• obra vista. 

• revestit. 

• acabats penjats. 

- vidre. 

  

Façanes prefabricades :   

- tancament cortina.  

- plafons pesats de formigó.  

- plafons lleugers. 

   

Observacions generals : 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, 

per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 

confecció d'aquest tancament. 

Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 

auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al 

lloc on s'estigui construint.  

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 

muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 

d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la 

grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents 

muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de 

limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, 

tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 

 

 

5.6.1.- Fabrica: 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició : 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

 

Descripció : 

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 

planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases : 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 

- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 

- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida 

tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb 

seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest 

motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que 

normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint 

l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  pels toros a la corresponent planta. Pel 
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transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que 

s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es 

trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  

Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent : 

• operadors de grua. 

• manobres. 

• operadors de carretó elevador. 

 

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització 

de la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 

proteccions col·lectives , individuals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a 

cadascuna de les plantes. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  

provisional general. 

  

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos Prob abilitat  Gravetat  Avaluació 

del  Risc 

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

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU  MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

OBSERVACIONS : 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 

(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, 

o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 

troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 
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Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 

adequadament. 

Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 

perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat 

al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 

S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  

dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

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

erosions.  

En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 

Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 

30 Kg. 

Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests 

treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

 

Escales de mà 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grúes i aparells elevadors 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Bastida penjada 

Bastida de borriquetes 

 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 

col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

  

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  

màxim. 

Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 

constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta 

barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat 

que es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 

2,5m. 

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

Bastides de façanes.  

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 

cm. de gruixària i 20 cm. d'amplària. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

   

Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

    

Per als treballs del ram de paleta: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona. 

- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si cal. 

- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 

- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 

treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.6.2.- Panells formigó prefabricat: 

 

DESCRIPCIÓ. 

 

Definició : 

Tancament construït amb panells de formigó prefabricat. 

 

Descripció : 

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 

planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent : 

• operadors de grua. 

• manobres. 

 

RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 

seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

  Risc   Probabilita

t 

Gravetat  Avaluació 

del  Risc 

 Caiguda de persones al buit.  MITJA  MOLT GREU IMPORTANT  

 Caiguda de persones al mateix nivell.  MITJA  LLEU TOLERABLE  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  MITJA  GREU MODERAT  

 Caiguda d'objectes sobre les persones  BAIXA  MOLT GREU MODERAT  
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 Cops contra objectes.  MITJA  LLEU TOLERABLE  

 Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  MITJA  GREU MODERAT  

 Dermatitis per contactes amb el ciment.  MITJA  GREU MODERAT  

 Partícules en els ulls.  MITJA  GREU MODERAT  

Talls per utilització de màquines-eina  BAIXA  MOLT GREU MODERAT  

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents  MITJA  GREU MODERAT  

 Sobreesforços  MITJA  GREU MODERAT  

Electrocució.  BAIXA  MOLT GREU MODERAT  

 Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport  BAIXA  MOLT GREU MODERAT  

 Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Mitja  Danyós  Moderat  

 
 

NORMA DE SEGURETAT 

 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

Un cop muntat la bastida, i abans de la seva primera utilització, es provarà amb una sobrecàrrega igual a la 

del treball multiplicada pel coeficient de seguretat que serà de 6 per a cables i 10 per a cordes. 

Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

Els buits d'una vertical, seran destapats per al aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el 

tancament definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en 

el sòl. 

Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la 

prevenció de caigudes 

No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva 

alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant 

les proteccions deteriorades. 

El pengi de les fulles de vidre s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per desequilibri, 

bolcada, cops i caigudes. 

A les zones de treball es disposarà de cordes o cables de retenció o argolles, fixos a l'estructura de l'edifici, 

per l'enganxi de l'arnès de seguretat. 

Es disposaran els mitjans necessaris per evitar, en els possible, la permanència de persones a la zona 

d'elevació i muntatge de plafons 

Es suspendran les operacions d'elevació i muntatge de plafons, quan la velocitat del vent sigui superior a 60 

km. / h. 

L'elevació de plafons es realitzarà amb doble sistema de seguretat. 

L'operari que manegi els aparells d'elevació, ha de tenir visió directa dels plafons en qualsevol fase del seu 

elevació i muntatge. 

Quan no hi hagi prou protecció per a realitzar el muntatge dels plafons es farà ús de l'arnès de seguretat, 

per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a l'estructura. 

Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i 

d'obligatori utilitzar l'arnès de seguretat. 

Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de 

seguretat, en prevenció de risc elèctric 

Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 

innecessàries. 

A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del 

risc de caiguda al buit. 

El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall de PVC) amb les que ho subministri 

el fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

Els plafons transportats amb grua, es governaran mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 

d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol 

de la càrrega. 

Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons 

dels arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

Les runes i enderrocs s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per 

evitar el risc de trepitjades sobre materials 

Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

demostrable. Cal que els muntadors que el personal treballi en plataformes elevadores utilitzi l’arnès lligat a 

la cistella. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses, com per exemple per fort vent 45Km/h 

Resta prohibit accedir al forjat saltant de la cistella de la plataforma. No es permès  l’accés a la zona de 

muntatge mentre aquesta no disposi de línies de vida homologades   que   es muntaran des de l’últim punt 

d’accés segur .Immediatament s’habilitaran les proteccions col·lectives ( baranes , per ex tipus tennis , 

xarxes verticals…etc) 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

 

Grua torre 

Grua automuntant 

Plataforma de tisora 
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Plataforma telescòpica 

Plataforma elevadora 

Camió de transport 

Trossejadora 

Grup electrogen 

Soldadura elèctrica 

Soldadura oxiacetilènica 

Trepants elèctrics 

Trepants de bateria 

Claus d'impacte pneumàtiques 

Eines manuals 

Bastides en general 

Escala de mà 

 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 

col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 

Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

  

Balises 

Punts d'ancoratge de línies de vida 

Línia de vida mòbil per encofrats 

Cable fiador de seguretat 

Línia de vida tèxtil 

Línies de vida en cobertes 

Baranes d'escales i forjats 

Tipus-U Verticals 

Xarxes per a buits horitzontals 

Xarxa Tipus-U apantallada en perímetres 

Xarxa Tipus-S per a protecció horitzontal en estructures prefabricades i naus industrials 

Xarxa de seguretat per baranes 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

   

Arnès de seguretat. 

Casc de seguretat. 

Roba de treball. 

Guants de cuir. 

Calçat de seguretat. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 

treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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5.7.- Tancaments interiors 

 

 INTRODUCCIÓ. 

 

Definició :  

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

 

Tipus de tancaments interiors : 

• De totxo :  

  

• Prefabricats :  

- plafons de guix-cartró.   

- plafons de guix o escaiola. 

- plaques de guix o escaiola. 

- plaques de formigó massisses o buides. 

  

Observacions generals : 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per 

a la confecció d’aquests tancaments.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja 

instal·lades.  

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 

estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de 

l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva 

mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides 

en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el 

desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment 

eficaç. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 

mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar 

així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

 

5.7.1.- Fabrica: 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

  

Definició: 

 Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions 

interiors. 

 

Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

• Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

• Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 

• Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 

a les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà 

mitjançant la grua, si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el 

muntacàrregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del 

camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

  

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• operadors de grua. 

• paletes. 

• operaris de carretó elevador. 

 

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

envans: 

• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 

cada planta. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa 

provisional general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, 

partirà el muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres 

d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes 
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indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual 

alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en 

el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                  MÈDIA        MOLT GREU   ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU               MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom                           BAIXA         GREU              BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació                       BAIXA      LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes                                                 BAIXA          GREU              BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes                                        MÈDIA     LLEU                BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.                               ALTA              LLEU    MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.              MÈDIA         GREU             MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                   MÈDIA       LLEU      BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA           LLEU               BAIX  

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                               MÈDIA      GREU              MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  

MÈDIA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA       LLEU             MEDI 

27.-Malaties causades per agents químics.                  MÈDIA       GREU            MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA             GREU             MEDI  

OBSERVACIONS : 

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 

(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 

manca, es farà servir la grua torre. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes 

les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les 

activitats anteriors. 

En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a 

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 

anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 

aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

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

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del 

forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció. 

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 

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

erosions.  

En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
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Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 

ulleres antipartícules. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 

desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 

hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 

Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 

barana perimètrica. 

Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 

superiors als d’ús. 

Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre 

del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 

activitat 

 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

Bastida de borriquetes 

Serra 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

  

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç 

central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per 

malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs amb forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub 

quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 

m. 

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

  

Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  

Pels treballs de maçoneria : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si calgués. 

- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 

- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 

ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

 

Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 

del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.7.2.- Prefabricat: 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais 

interiors d’un edifici. 

 

Descripció: 

La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases: 

- senyalització a planta, mitjançant blavet. 

- col·locació de guies. 

- col·locació de plafons. 

- segellat de juntes entre plafons. 

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 

les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat. 

 

Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip 

humà següent: 

 

• Operadors de grua. 

• Muntadors de plaques prefabricades. 

 

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

d’aquests: 

 

• Maquinària : grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil. 

• Estris : escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa 

provisional general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre 

partirà el muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes 

plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de 

curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum a 

cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 

en la seva avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
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Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en 

el seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació del risc  

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

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.                                        ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.                                ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.                                    MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                        MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA LLEU ÍNFIM 

15.-Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MEDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDIA 

20.-Explosions BAIXA MOLT GREU BAIX 

21.-Incendis BAIXA GREU BAIX 

22.-Causats per éssers vius  BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.               ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics MEDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                      MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres. 

(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 

(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament 

en màquines. 

(17 i 27)   Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.  

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han d’assegurar 

de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta 

de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc. 

Quan per necessitats d'obra, sigui necessari  treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors, 

aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai 

de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc. 

En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari exposat a 

risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques.  

S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), granota 

de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 

diferent nivell. 

Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  

En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres 

antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols. 

En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius 

(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes. 
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En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars 

o taps) i ulleres antiimpactes. 

Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals 

disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 

sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

  

ELEMENTS AUXILIARS 

  

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat: 

Escales de mà 

Grúes i aparells elevadors 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

  

Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

  

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub 

quadrat on     s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada  2,5 m. 

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

  

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

   

Treballs de transport (operaris de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

   

Pels treballs de muntatge: 

- Casc de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”. 

- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”. 
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Treballs amb pistola fixa-claus: 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir. 

- Ulleres antiimpactes. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 

treballadors , reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.8.- Revestiment de paraments 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

 

Tipus de revestiments: 

 

• Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 

d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, 

que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la 

superfície d’acabat del mateix. 

 

 

 

 

• Interiors:  

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 

inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per 

a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 

- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es 

fa a sobre de la superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 

natural o artificial. 

 

Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 

Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 

potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

 

 

5.8.1.- Exteriors: 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ: 

 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspecte. 
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Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

 

Revestits o xapats: 

• col·locació d’ancoratge. 

• muntatge de plaques. 

 

Arrebossats:  

• tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 

• Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 

• es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 

Pintures: 

• la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 

• s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 

• es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 

Adreçat:  

• s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 

• es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 

• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 

a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest 

fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel 

transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà 

mitjançant carretó elevador. 

 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

 

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

revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 

• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• presa provisional d’aigua. 

• instal·lació elèctrica provisional. 

• instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 

cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació del 

risc 

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

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
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27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 

(18 i 27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, 

per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i 

materials a granel. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 

Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a 

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

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

específiques. 

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

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

erosions. 

En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 

especial cura de no posar el peu sota del palet. 

Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 

de barana perimètrica. 

És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 

des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els 

què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 

Aplacat o xapat 

En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 

penjada. 

Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 

No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 

S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 

Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Arrebossats i estucats en fred 

Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant 

elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de 

seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 

d’objectes. 

És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 

Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 

ha risc de caiguda a diferent nivell. 

En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 

instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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Pintures 

S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin 

l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat 

(casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat 

i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme 

des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà 

ni es beurà, 

Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 

acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 

pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 

treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 

tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 

nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per 

evitar sobrecàrregues innecessàries. 

El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat : 

 

Escales de mà 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grúes i aparells elevadors 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

Bombatge de morter 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Bastida penjada 

Bastida de borriquetes 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per 

malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Pels treballs de pintura: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

- Pantalla facial, si correspon. 

 

Pels treballs amb morters: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Pels treballs d’aplacat o xapat: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 

(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  

 

 

5.8.2.- Interiors: 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspecte. 

 

Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

• aplacats o xapats. 

• arrebossats. 

• pintures. 

• Enrajolats de parets:        

-amb morter de ciment 

-amb adhesiu. 

• referits i lliscats.  

• tèxtils.   

• flexibles.   

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 

a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta 

finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El 

transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 

el carretó elevador. 
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Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

 

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

revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d‘higiene i benestar 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 

cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació del risc  

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 

degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 

(18 i 27)  Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(17, 20 i 21)  Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26)   Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; 

per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a 

granel. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

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

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les 

de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures, 

Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 

Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
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La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 

En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció 

a base de barana perimètrica.  

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 

ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

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

específiques de càrrega i descàrrega. 

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

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

erosions.  

En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

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

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

  

Aplacat o xapat 

En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment 

penjat. 

No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 

El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 

abatibles. 

Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

 

 

Entaulellat 

El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts 

per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 

Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 

És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 

Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les 

necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

 

Arrebossats, referits i lliscats. 

Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el 

més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 

que evitin el seu lliscament voluntari. 

Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament 

de Baixa Tensió.  

 

Tèxtils i flexibles. 

El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà 

mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 

Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 

renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 

S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 

És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal 

d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

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

espurna. 

Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles 

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

dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 

En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

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

És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

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

 

Pintures 

Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i 

permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 

neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de 

poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 

menjarà ni es beurà. 

Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 

acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 

pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides. 

Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 

treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 

tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 

nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per 

evitar sobrecàrregues innecessàries. 

El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 

Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat: 

 

Escales de mà 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grúes i aparells elevadors 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

Bombatge de morter 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Bastida de borriquetes 

Serra 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç 

central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 

 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Pels treballs amb pintura i coles: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

- Pantalla facial, si s’escau..  

Pels treballs amb morters i guixos: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

 

Pels treballs de revestit o xapat: 

- Cascos de seguretat 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.9.- Recobriment de sostres 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, 

donat que no té funció resistent. 

 

Descripció: 

 Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint 

els diferents tipus: 

 

• Revestiment de sostres:  

Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma 

haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. 

Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als 

diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 
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• Cels rasos: 

Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les 

guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de 

bastida tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 

a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a 

aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. 

Pel transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 

mitjançant carretó elevador. 

 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 

- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 

- operadors de carretó elevador. 

 

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

revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

- Presa provisional d’aigua. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació del 

risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8)  Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la 

manipulació de l’esmoladora angular. 

(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(18 i 27)   Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 

(17, 20 i 21)   Risc causat per  l’ús de dissolvents. 

(26)   Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
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NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta 

per a elements de poc pes. 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 

il·luminat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les 

de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures. 

Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 

baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó 

definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves proteccions i 

estabilitat. 

S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 

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

de dos metres. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 

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

erosions.  

En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

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

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

femella. 

És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 

És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 

Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 

separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció 

obligatòria. 

Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 

cavallets. 

Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de 

taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 

caigudes. 

Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi 

ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

 

Cels rasos  

Sense guies 

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció 

obligatòria. 

Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 

cavallets. 
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Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de 

taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 

caigudes. 

Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 

prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a 

sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 

El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 

sobreesforços. 

  

Amb guies 

Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de 

control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 

La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de 

dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, 

barra intermèdia i sòcol. 

Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de 

trànsit, abans de pujar a elles. 

Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 

muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  

Escales de mà 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grúes i aparells elevadors 

Esmoladora angular 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Bastida de borriquetes 

Serra 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 

 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Pels treballs amb pintura: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

- Pantalla facial, si convingués.  

 

Pels treballs amb guixos: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

 

Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

5.10.- Ram de fuster 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes 

i armaris encastats, de funció no estructural.  

 

Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments 

i l’escairat de brancals i llindes. 

Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 

l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 

a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: 

grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   

 

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 

- fusters. 

- vidriers. 

 

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

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos        Probabilitat     Gravetat  Avaluació de l risc  

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

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 

(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 

(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 

(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra. 

A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

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

específiques.   

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

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

erosions.  

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica. 

És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. 

Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall 

del cinturó de seguretat. 

És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

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

de dos metres. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 

Ram de fuster 

Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
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En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 

Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, 

es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 

fleixos i es descarregaran a mà.  

Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 

definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 

dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 

seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 

immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 

treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 

d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 

Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés 

d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 

Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 

“corrent d’aire”. 

El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com 

un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, 

i un altre de no fumeu. 

Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Muntatge de vidre 

Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 

És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 

Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 

Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 

La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 

Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 

Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 

Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part 

de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 

plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 

durant els treballs. 

Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat: 

 

Escales de mà 

Grúes i aparells elevadors 

Esmoladora angular 

Bastida de borriquetes 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 

estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
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Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 

cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

• Pels treballs de fusteria de fusta: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 

- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 

• Pels treballs de tancaments metàl·lics: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 

• Pels treballs de cristalleria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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5.11.- Paviments  
 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o 

aspecte. 

 

Tipus de paviments:  

•••• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i 

tractament asfàltic. 

•••• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial 

(remolinat, reglat, etc.). 

•••• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 

materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar 

de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 

- sobre una base rígida de formigó. 

- sobre una estructura auxiliar. 

•••• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

 

Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

•••• Preparació del terreny. 

•••• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

•••• Col·locació o execució del propi paviment. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 

així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 

 

 

5.11.1.- Paviments asfàltics 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 

presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del 

punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que 

l'aigua  penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

 

Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació 

sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que 

col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de 

l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i 

incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de 

separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient 

serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions 

d'estès i compactat dels mateixos.  

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 

estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en 

relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en 

fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla 

asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 

 

Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de 

base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària. 

obrers i peons. 

asfaltadors. 

 

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

paviments: 

Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   

asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  

asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

Útils i  eines diversos. 

Connexió provisional d'aigua. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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RELACIÓ DE RISCOS 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 

(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 

aconseguir el punt d'autoignició. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  

serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  

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

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill 

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions 

a l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 

Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, 

capatàs). 

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

Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les 

maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 

aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar 

atropellaments de personal auxiliar. 

Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, 

per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de 

l’operari que guiï  l’abocament. 

L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar 

la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 

sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar 

cremades i dermatitis. 
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Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa 

s’ha d' cobrir  amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt dels 

ulls. 

A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers 

auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin 

produir durant el treball. 

En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de 

diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota 

de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i 

pantalla facial. 

A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de 

contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 

servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que 

no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 

continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies 

de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 

d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es 

mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 

cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 

la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 

especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 

material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 

temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 

sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la 

màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 

necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans 

habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina 

fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de 

prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es 

troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 

troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar 

actes imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  

màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
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Formigonera pastera 

Camió grua 

Estenedora de productes bituminosos 

Màquina d'asfaltar 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

Senyal de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de prohibit fumar. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

Per als treballs amb morters i formigons: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

Per als treballs de reg asfàltic: 

- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 

- Guants de cuiro. 

- Granota de treball cenyit i tancat. 

- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 

- Pantalla facial.  

Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 

- Cascos de seguretat. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 78

- Guants de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.11.1.- Paviments peces rígides 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

 

Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 

• amb llistons (mosaic). 

• amb taules (fusta). 

• amb lloses de pedra. 

• amb plaques de formigó. 

• amb llambordes de pedra o de formigó. 

 

Es poden col·locar de diferents formes: 

• sobre una base de sorra compactada. 

• sobre una base rígida de formigó. 

• sobre una estructura auxiliar. 

 

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament 

dels elements necessaris per a la seva construcció. 

Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 

Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 

dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 

• operaris d'abocament del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• enrajoladors. 

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

paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 

cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, 

etc. 

• Útils i eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
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probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caigudes d'objectes per desplom 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes per manipulació. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

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

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(16) Risc específic en treballs de polit. 

(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 

(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, 

camions formigonera, etc. 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 

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

Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres marxa 

enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que aquesta 

disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 

S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas 

de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al 

mateix nivell. 

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

erosions.  

Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 

Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 

És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-

femella. 

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de 

cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, 

per a això està serà guiada per un operari. 

El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de 

l'operari que guiï l'abocament. 

L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols pneumoconiòtics. 

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, 

per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 

En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per 

aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà d’apantallar 

la zona de tall. 

Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  

Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de transport 

per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 

Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 

moment de la seva utilització. 

El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 80

Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes 

emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 

Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 

circulació o treball. 

Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta 

antipols. 

Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per 

descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de "superfície 

irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte 

amb energia elèctrica. 

Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulaciói control revestit de material aïllant de 

l'electricitat. 

Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 

"desconnectada de la xarxa elèctrica". 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Serra circular 

Esmoladora angular 

Formigonera pastera 

Grup electrogen 

Piconadora 

Serra mecànica 

Camió grua 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. 

Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de limitació de velocitat. 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill. 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 

Per als treballs amb morters i formigons: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

 

Per als treballs de col·locació paviment : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Genolleres. 

- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 

- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.12.- Sanejament i drenatges 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  

depuradora. 

 

Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 

l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors 

secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 

finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

 
Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 

Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les 

pluvials o de reg. 

 

En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües 

residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà 

imprescindible considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

conductors de grues. 

obrers. 

personal auxiliar. 
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de 

formigó, serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell 

pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 

verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lació provisional d'aigua. 

Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de 

rases i pous . 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a 

diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

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

erosions.  
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Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran 

botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 

maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 

de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 

Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre 

material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres 

d'aquestes. 

L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per 

a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 

- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran 

de deixar  a terra. 

S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar sobre  el terra i s’haurà de 

tornar a  lligar  correctament. 

Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això 

i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada 

i a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació. 

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de 

procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 

S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 

Els treballs de hissat, desplaçament i dessoldatge o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 

15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 

superior a 50 metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 

Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 

Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat 

i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 

de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les 

rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les 

proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les 

tasques. 

 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a 

l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència 

d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 

equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball 

previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en 

planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del 
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seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de 

realitzar treballs. 

Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la 

desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a 

pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i 

porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit 

reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes 

llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de 

seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada 

de filtre mecànic. 

Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la 

galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter 

d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es 

desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 

El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb 

caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, 

reparació o condicionament. 

Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues 

tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 

reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no 

previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre 

els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 

degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per 

mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en 

cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de 

descans d'igualment 60 min. 

El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que 

s’han d'adoptar a cada cas. 

A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, 

així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una 

posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la 

zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a 

l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar 

equipat amb armilles reflectores. 

En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un 

exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es 

poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a 

l'adopció de les adequades mesures preventives. 

En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de 

l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
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Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció de les vies respiratòries. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

 

 

 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

- Si escau, mascaretes antigas. 

 

Treballs  de formigonat : 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.13.- Xarxes d'abastiment i distribució 

 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 

proporcionar un servei urbà. 

 

 Tipus de  xarxes: 

•••• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 

- Subterrànies. 

- Aèries. 

•••• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

 

Observacions generals: 

Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

•••• Desviació de serveis afectats. 

•••• Execució de l'excavació de rases. 

•••• Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 

•••• bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 

(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 

travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 

piconadores de corró o pneumàtica, etc. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals 

de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i 

benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 

 

5.13.1.- Xarxa subterrània d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general 

de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 

  

Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 

elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 

Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 

modulats. 

 

Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 

bàsicament, dels següents elements: 

•••• Connexió a la xarxa existent. 

•••• Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 

•••• Estacions de transformació de la tensió (ET) 

•••• Xarxa de distribució en baixa tensió. 

 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

•••• Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de 

comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 

•••• Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

•••• Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 

formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 

urbanitzades. 

•••• Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part 

dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels 

armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels 

cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a 

l’interior dels edificis. 
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En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 

construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible 

considerar l'equip humà següent: 

•••• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

•••• conductors de grues mòbils. 

•••• obrers. 

•••• personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

•••• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 

piconadora pneumàtica manual. 

•••• Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

•••• Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 

•••• Instal·lació elèctrica provisional. 

•••• Instal·lació provisional d'aigua. 

•••• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objecte. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en compte 

la normativa d'excavació de rases i pous 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 

nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

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

erosions.  

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 

usaran botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el 

més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  

impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 

Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de 

les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni 

deixar-les  a terra . 

S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  

lligar  bé. 

Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i 

s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i 

a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o 

al seu lloc de col·locació.  

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals 

previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, 

en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 

metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 

Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 

Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat 

i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una 

de les dues alternatives. 

En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en rases, 

i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
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Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de manera immediata. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, 

de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  

amb altres operaris. 

Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la 

realització de les tasques. 

Estació transformadora  

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la 

seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

- Reconeixement de l'absència de tensió. 

- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que 

els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents: 

- placa d'identificació de cel·la. 

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les 

víctimes. 

- esquema del centre de transformació. 

- perxa de maniobra. 

- banqueta aïllant. 

- insuflador per a respiració boca a boca. 

En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 

perill. 

En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 

elèctrica. 

La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 

normativa de grues mòbils  

 

Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el 

"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de 

novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en 

aquesta matèria. 

 

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 

d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 

Salut en obres d'Edificació). 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 90

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 
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- Impermeable. 

 

Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si escau. 

 

Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d'ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 

- Perxa aïllant. 

 

Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes. 

- Protecció de les oïdes. 

- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.13.2.- Xarxa d'abastiment d'aigua 

 

 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 

garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

 

Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

•••• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 

tractament.  

•••• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el 

cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de 

màxim consum. 

•••• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 

disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses 

per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 

material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 

instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

• conductors de grues mòbils. 

• obrers. 

• personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

 

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

instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 

pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

• Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 

verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
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• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d'aigua. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous. 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants per 

a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

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

erosions. 

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 

usaran botes d'aigua i impermeables. 

En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 

de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 
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Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 

distància mínima de seguretat de 2 metres. 

L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

Per a realitzar l'eslingat: 

• S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

• Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 

• L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

• S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

• S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

• Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  

al terra . 

S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 

Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i  

cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada 

i a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  al 

seu lloc de col·locació.  

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 

S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calces de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una 

persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 

previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a 

la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 

metres. 

La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 

Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i 

es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin 

adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 

Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 

rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment de 

les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 

enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 

ensopegades amb d’altres operaris. 

Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 

constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Bombatge de formigó 

Grua mòbil 
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Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Piconadora 

Camió grua 

 

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill d'obres. 

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de prohibit avançar. 

Senyal de final de prohibició. 

Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d'advertència de risc elèctric. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 95

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

 

Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 

- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 

- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

 

 

 

5.14.- Instal·lacions 

 

 INTRODUCCIÓ. 

 

Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 

servei. 

 

Tipus d’instal·lacions : 

Electricitat i audiovisuals:  consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, 

allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 

d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de 

comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema 

d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 

- Fontaneria. 

- Sanejament. 

- Calefacció. 

- Gas 

Instal·lació d’aire condicionat  

 

Observacions generals : 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 

eines manuals, etc. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 

la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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5.14.1.- Instal·lació elèctrica i audiovisuals : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 

elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 

d’utilització de l’edifici.  

Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 

elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

 

Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 

elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 

mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 

megafonia, TV per cable, etc. 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 

distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 

espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  

 

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• electricistes. 

• ajudes de maçoneria. 

 

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

instal·lació: 

• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 

del risc 

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

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 

 

 NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
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PROCÉS 

 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

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

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

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

erosions.  

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el 

risc d’ensopegades. 

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

de dos metres. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella. 

Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, 

balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per 

altres en bon estat de manera immediata. 

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 

segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, 

per evitar accidents. 

Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de 

mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

Xarxa exterior elèctrica 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 

rases. 

A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no 

superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 

metres. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 

seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

Reconeixement de l’absència de tensió. 

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 

L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 

l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la 

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que 

els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 
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Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 

placa d’identificació de cel·la. 

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 

Esquema del centre de transformació. 

Perxa de maniobra. 

Banqueta aïllant. 

Insuflador per a la respiració boca a boca. 

En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 

perill. 

En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de 

maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes 

que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 

normativa de grues mòbils de ConMu4. 

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 

“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de 

novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat: 

 

Escales de mà 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 

de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 

perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 

òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 

tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 

muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guardacòs en forma de muntant. 

Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 

els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.14.2.- Instal·lació per a fluïts : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 

comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 

Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 

Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 

conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua 

calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la 

radiació tèrmica dels radiadors. 

 

Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 

- les que són totalment independents: calefacció. 

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 

espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
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Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 

• paletes. 

• operari que realitza les regates. 

 

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

instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 

passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 

del risc 

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

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

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 

(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 

(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 

(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 

(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 

màquina de fer regates. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

Xarxa interior  

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

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

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

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

erosions.  

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el 

risc d’ensopegades. 
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La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella.  

Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies 

insegures. 

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 

d’altres en bon estat de manera immediata. 

  

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la 

grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de 

cops i enganxades. 

Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 

evitar accidents a les vies de pas intern. 

El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 

il·luminació artificial si fos necessària. 

El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 

darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 

ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 

muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de 

seguretat contra les caigudes. 

Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 

d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la 

runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent 

d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert 

a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació 

artificial.  

La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 

realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un 

altre de “No fumeu”. 

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 

S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretrocés. 

Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els 

parapets o baranes definitives. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de 

cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 

màscara antifums tòxics si els calgués. 

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  

(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si els calgués. 

  

Xarxa exterior 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a 

rases. 

En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 

d’aquesta activitat: 

 

Oxitallada 

Escales de mà 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Soldadura elèctrica 

Esmoladora angular 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Bastida penjada 

Bastida de borriquetes 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

Màquina de regates elèctrica 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

  

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 

Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

  

Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines.  

 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 
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- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 

- Cinturó de seguretat, si calgués  

 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.14.3.- Instal·lació per a aire acondicionat : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 

d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 

 

Descripció: 

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 

- sistemes de tot aire. 

- sistemes d’aigua-aire. 

- sistemes d’aigua i expansió directa. 

 

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 

condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 

espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).  

 

Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• instal·ladors d’aire condicionat 

• paletes. 

 

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

instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora 

angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 

 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a 

la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material 

de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) 

és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació del 

risc 

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

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
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4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 

(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 

(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària 

de fer regates. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible. 

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i 

erosions.  

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

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

metres. 

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles 

mascle-femella. 

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 

d’altres en bon estat. 

Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de 

cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 

màscara antifums tòxics si calgués. 

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si els calgués. 

 

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 

 

A)  Recepció i aplec de material i maquinària. 

Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el 

paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 

Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la 

càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a 

priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.  

Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per 

poder guiar còmodament la càrrega.  

És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.  

El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 

personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 

S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.  

El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà 

mitjançant aparells designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de 

suportar la càrrega amb seguretat.  

És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure de 

pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament 

per descontrol de la direcció de la càrrega. 

Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa, 

s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència. 

L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla 

inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.  



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 105 

L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques. 

Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o 

plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.  

És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 

Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran 

repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.  

El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins que 

no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 

Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua. 

Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos 

operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans. 

Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades. 

L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas. 

 

B)  Muntatge de canonades. 

El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 

il·luminació artificial al seu cas. 

El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 

cops o ensopegades amb d’altres operaris. 

Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 

maniobres de canvi de direcció i ubicació. 

Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca 

(les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans). 

Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les 

plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb 

risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció. 

Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior 

recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades 

sobre objectes. 

És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 

soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 

El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 

ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i il·luminació 

artificial si calgués. 

La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 

mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un 

altre de “no fumeu”. 

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre 

el nivell del paviment pels voltants de dos metres. 

Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 

S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol. 

S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec 

de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 

 

C)  Muntatge de conductes i reixetes. 

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències. 

Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 

senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 

Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de 

dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 

Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els 

accidents per moviments indesitjats. 

Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la 

seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 

Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  mitjançant el 

ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per 

dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de 

la càrrega, etc. 

Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.  

És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents 

per trepitjades a sobre d’aquestos objectes. 

Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les 

peces. 

Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar el risc de caiguda. 

Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes 

de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 

 

D)  Posada a punt i proves. 

Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 

d’atrapaments. 

No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles, 

eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 

Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 
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Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre elèctric 

un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 

És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 

procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat: 

Oxitallada 

Escales de mà 

Grua mòbil 

Soldadura elèctrica 

Esmoladora angular 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Pistola fixa-claus 

Taladradora portàtil 

Màquina portàtil de roscar 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc material inflamable. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de perill en general. 

Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 

Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Granota de treball. 
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- Botes de cuir amb polaines. 

 

Pels treballs de maçoneria (ajudes): 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 

Pels treballs de soldadura elèctrica : 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5.15.- Senyalització viària 

 

INTRODUCCIÓ. 

 

Definició: 

Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 

circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat 

i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

 

 

Tipus de senyalització viària: 

senyalització horitzontal (marques horitzontals). 

senyalització vertical.  

 

Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire 

impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una 

boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se 

realitzar: 

pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 

pintat amb màquina autopropulsada. 

La senyalització vertical consisteix en: 

- semàfors. 

- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i 

indicació. 

- senyals d'informació. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals 

de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i 

benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 

 

 

5.15.1.- Senyalització horitzontal : 

 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

 

Definició: 

Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, 

pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del 

trànsit rodat i de vianants. 

 

Descripció: 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes 

pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants 

amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

• passos de vianants. 

• zones d’estacionament. 
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• senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària 

dels carrils per a circulació de vehicles. 

• inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-

li l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si 

mateixa una determinada prescripció. 

• altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament 

senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de 

carrils bici, autobus, etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

conductors de maquinària. 

pintors. 

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

paviments: 

• Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor 

pneumàtic, etc.  

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

10.-Projecció de fragments o partícules 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 

 

NORMA DE SEGURETAT. 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis 

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als 

treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la 

seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de 

neoprè i botes de seguretat). 

L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme 

des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats 

d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà 

adaptat el seu corresponent filtre químic. 

Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en 

especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients 

tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin 

nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 

No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, 

tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic. 
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Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, 

en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 

Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 

El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material 

inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 

Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i 

classe de pintura que empra. 

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

El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i 

botes de seguretat. 

S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el 

terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per 

la tovera. 

 

Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la 

màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Extintor de  pols química seca. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de  prohibit fumar. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

-  

- Per als treballs amb pintura : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Mascareta amb filtre químic.  



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 110 

- Pantalla facial, si escau.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.15.2.- Senyalització vertical : 
 

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

Definició: 

Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o 

ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, 

comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

 

Descripció: 

Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la 

línia de parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres 

amb la grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han 

d’estar connectats a una presa de terra. 

senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se 

en façanes d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 

2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants 

dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de 

col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 metre d'altura. 

senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  

etc. 

 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

obrers. 

peons. 

conductors de maquinària. 

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

paviments: 

Maquinària: camió grua, etc.  

Utils i  eines diversos. 

Connexió provisional d'aigua. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lacions d'higiene i benestar 

 

RELACIÓ DE RISCOS. 

 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 

continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 

riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 

elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 

funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 

d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 

desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 

considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 

no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 

a minorar aquests riscos. 
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Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

13.-Sobreesforços. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 

24.-Accidents de trànsit. 

 

NORMA DE SEGURETAT 

 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 

PROCÉS 

El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

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

erosions.  

Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de 

fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els 

conductes llisquin o rodin. 

L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a 

facilitar l'enganxall i desenganxament. 

Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 

S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 

S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 

manera. 

Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  

lligar  bé. 

Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 

comprovar quina pot haver estat la causa. 

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades 

entre  la càrrega i els cables. 

S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i 

a marxa moderada. 

En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 

S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació.  

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 

S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 

S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una 

persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  

Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 

normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 

constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 

Martell pneumàtic 

Camió grua 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Extintor de  pols química seca. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 

de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

Senyal  de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de  prohibit fumar. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de 

seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Treballs de transport manual i col·locació : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 

constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 

31/1995, de 8 de novembre. 

 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 

d'Equips de protecció personal. 

 

 

5.16.- Elements auxiliars 
 

CAMIONS I DÚMPERS 

S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció 

per al vehicle que condueixen. 

Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 

s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar 

topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre 

d'estacionament. 

A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 

senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
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S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 

Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres 

sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 

En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la 

cabina. 

Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 

- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 

totalment baixada. 

 

GRUP COMPRESSOR  

El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 

El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, 

calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  

l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 

de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes 

temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina en tot moment. 

Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, 

vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 

És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip 

de protecció individual (auriculars o taps). 

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 

Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 

És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 

L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CARREGADORA 

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials 

durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos 

precisen cullerots més  petits . 

Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim 

de pes per a evitar riscos.  

És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma 

visible als límits de la zona d'evolució. 

No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el 

braç de la màquina.  

Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 

d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot 

xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 
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Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 

realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 

guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 

bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrere amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 

davant. 

El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 

calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

En els zones de càrrega  s’ha de: 

- evitar el soscavat. 

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de 

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  

Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 

Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, 

s’hauran de calçar les rodes. 

A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que 

impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit 

el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 

Al  moto i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 

La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

No s'ha de circular amb el  moto i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys 

secs. 

 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA  

No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 

No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels 

cables. 

Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 

Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 

No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 

Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

-aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.  

-present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 

-s'observin esquerdes. 

-existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 

-quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

RETROCARREGADORA 

Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de 

les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip 

amb què treballi a cada moment. 

 

MOTOTRAÍLLA 

Durant la càrrega s’han de: 

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 

- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 

- no fer patinar les rodes. 

- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 

- evitar la conducció amb estirades. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials 

durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i 

abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, 

per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, 

els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 

secs però lliscants. 

No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar 

per sota del xassís. 

La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 

En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del 

conductor. 

Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 

està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 
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estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 

pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han 

d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per 

a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin 

arrossegar la màquina. 

En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

GRUA TORRE 

Grua ploma orientable en què el suport giratori de la ploma es munta sobre la part superior d'una torre 

vertical, la part inferior s'uneix a la base de la grua. 

S'utilitzarà en aquesta obra per al transport i elevació de càrrega. 

Aquest equip d'obra haurà de posseir -marca CE- o complir amb la legislació específica que li és aplicable i 

s'instal·larà, s'utilitzarà i mantindrà d'acord amb les instruccions de l'equip subministrades pel fabricant 

Els operadors de grua torre, han d'estar en possessió del "carnet d'operador de grua torre" a què es refereix 

l'annex VI del RD 836/2003. 

Les grues seran manejades en tot moment per un gruista que reunirà les condicions fixades per la norma 

UNE 58-101-92, part 2, i estarà sotmès a les obligacions que s'indiquen en aquesta normativa. 

La grua ha de disposar d'un "Manual d'Instruccions d'utilització" amb el contingut i les especificacions 

tècniques mínimes que s'estableixen en l'annex IV del RD 836/2003. 

Quan es consideri necessari s'utilitzarà la cabina situada a la part superior de la grua (si n'hi ha) o la 

plataforma instal·lada en voladís en l'últim forjat de l'edifici en construcció. 

 

S'han de tenir en compte les següents prescripcions: 

Les grues torre, s'ubicaran en el lloc assenyalat en els plànols que completen aquesta Memòria de 

Seguretat i Salut. 

Han de disposar tal com s'estableix en l'annex II del RD 836/2003, d'un "Projecte d'instal·lació", amb el 

contingut mínim que s'estableix en aquest annex. 

La instal·lació i posada en servei es realitzarà conforme el "Article 5.Instalación i posada en servei" del RD 

836/2003. 

Les empreses instal autoritzades han de complir els requisits que estableix l'article 6 de la ITC 

(INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA «MIE-AEM-2» DEL REGLAMENT D'APARELLS 

D'ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, REFERENT A GRUES TORRE PER A OBRES O ALTRES APLICACIONS) 

del RD 836/2003, i en especial l'article 6 

Les grues torre a muntar en aquesta obra, estaran dotades d'un rètol en lloc visible, en el qual es fixi 

clarament la càrrega màxima admissible en punta. 

Les grues torre a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de l'escala d'ascensió a la corona, protegida 

amb anells de seguretat per disminuir el risc de caigudes. 

Les grues torre a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de cable fiador de seguretat, per ancorar els 

arnesos de seguretat al llarg de l'escala interior de la torre. 

Les grues torre a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de cable fiador per ancorar els arnesos de 

seguretat a tot el llarg de la ploma, des dels contrapesos a la punta. 

Els cables de sustentació de càrregues que presentin un 10 per 100 de fils trencats, seran substituïts 

immediatament, donant compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 

Les grues torre a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de ganxos d'acer normalitzats dotats amb pestell 

de seguretat. 

Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant el ganxo de la grua-torre. 

En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant fora de servei en penell fins 

passat el risc d'agressió elèctrica. 

En finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 

següents maniobres: 

 

1 º Izar el ganxo lliure de càrregues al màxim al costat del pal. 

2 º Deixar la ploma en posició -penell- 

3 º Posar els comandaments a zero. 

4 º Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l'energia elèctrica). 

Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministrament elèctric de la grua en el quadre 

general de l'obra. 

 

Es paralitzaran els treballs amb la grua torre en aquesta obra, per criteris de seguretat, quan les tasques 

s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 

El cablejat d'alimentació elèctrica de la grua torre es realitzarà enterrant a un mínim de 40 cm. de 

profunditat, el recorregut sempre romandrà senyalitzat. Els passos de zona amb trànsit de vehicles s'han de 

protegir mitjançant una cobriment a base de taulers enrasats en el paviment. 

Les grues torre a instal·lar en aquesta obra, estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (per al 

ganxo) i de desplaçament de càrrega (per a la ploma), en prevenció del risc de bolcada. 

Per evitar  el solapament amb altres grues en el seu radi d'acció i evitar el risc de col·lisió s'instal·laran a 

diferent alçada i se'ls dotarà d'un dispositiu electromecànic que garanteixi de forma tècnica la impossibilitat 

de contacte entre ambdues (limitador de gir) . 

Els gruistes d'aquesta obra sempre portaran posat un arnès de seguretat que lligaran al punt sòlid i segur, 

ubicat segons els plànols. 
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Es prohibirà expressament per prevenir el risc de caigudes dels gruistes, que treballin asseguts a les vores 

dels sostres o enfilant sobre l'estructura de la grua. 

L'instal·lador de la grua emetrà certificat de posada en marxa de la mateixa en la que es garanteixi el seu 

correcte muntatge i funcionament. 

Als maquinistes que hagin de manejar grues torre en aquesta obra, se'ls comunicarà per escrit la 

corresponent normativa d'actuació, del vaig rebre es donarà compte al Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució d'obra. 

 

Les vies de les grues a instal·lar en aquesta obra, han de complir les següents condicions de 

seguretat: 

• Solera de formigó sobre terreny compacte. 

• Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 

• Estaran ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó 

• Estaran perfectament alineats i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 

• Les vies de les grues torre a instal·lar en aquesta obra, estaran connectades a terra 

 

Manteniment de la grua torre: 

S'haurà obligatòriament subscriure un contracte de manteniment amb una empresa conservadora 

autoritzada mentre la grua estigui operativa. 

Les grues instal·lades i els seus accessoris seran revisades periòdicament almenys cada quatre mesos, 

d'acord amb els criteris establerts en la norma UNE 58-101-92, part 2. 

A més i conforme s'estableix en l'annex II del RD 836/2003, les inspeccions periòdiques contemplaran les 

següents comprovacions: 

 

 A. Inspecció amb la grua desmuntada 

 B. Inspecció amb la grua muntada 

 

Normes de seguretat en el funcionament: 

A) Abans d'iniciar el funcionament: 

El gruista ha de provar el bon funcionament de tots els moviments i dels dispositius de seguretat. 

Prèviament s'han de posar a zero tots els comandaments que no ho estiguessin. 

 

B) Durant el funcionament: 

El gruista ha de saber que no s'han d'utilitzar les contramarxes per la frenada de la maniobra. Perquè el 

cable estigui sempre tensat es recomana no deixar caure el ganxo a terra. 

L'operador de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre penja una càrrega del ganxo. 

En els relleus d'operador de grua, l'operador sortint anotar les incidències relatives al mal funcionament de 

la grua. 

Els comandaments han de manejar-se tenint en compte els efectes d'inèrcia, de manera que els moviments 

d'elevació, translació i gir cessin sense sacsejades. 

Si estant hissant una càrrega es produeix una pertorbació en la maniobra de la grua, es posarà 

immediatament a zero el comandament del mecanisme d'elevació. 

Els interruptors i comandaments no s'han de subjectar mai amb falques o lligams. Només s'han d'utilitzar els 

aparells de comandament previstos per a aquest fi. 

Es prohibirà arrencar amb la grua objectes fixos.  

El conductor ha d'observar la càrrega durant la translació. Donarà senyals d'avís abans d'iniciar qualsevol 

moviment. 

S'ha d'evitar en la mesura del possible que la càrrega voli per damunt de les persones.  

Estarà totalment prohibit pujar persones amb la grua així com fer proves de sobrecàrrega a força de 

persones 

 

Normes de seguretat a les obligacions:  

Hi haurà un llibre d'obligacions del gruista a peu d'obra. 

Obligacions de caràcter general: 

 

• Verificació del aplomat de la grua 

• Verificació de llasts i contrapesos. 

• Verificació de nivells d'oli i coneixement dels punts de greixatge. 

• Comprovació dels comandaments en buit. 

• Comprovació de l'actuació dels dispositius de seguretat amb els pesos tarats 

• Correcta posada fora de servei de la grua. 

• Comprovació de l'estat dels cables d'acer i accessoris d'elevació (eslingues, cadenes, portapalets ...). 

• Comunicar al responsable de l'obra qualsevol anomalia observada en el funcionament de la grua o en 

les comprovacions que efectuï, així com la mala subjecció i amarratge de les càrregues, detenint o no 

posant en funcionament la grua fins a rebre instruccions. 

 

Obligacions diàries del gruista: 

1. Comprovar el funcionament dels frens 

2. Observar la normalitat de funcionament de la grua, només si es perceben sorolls o escalfaments 

anormals. 

3. Verificar el comportament del llast. 

4. Posar la càrrega d'anivellament per evitar que el cable d'elevació quedi destensat i s'enrotlli malament en 

el tambor d'elevació. 

5. En acabar el treball pujar el ganxo fins al carret, amarrar la grua als carrils, deixar la ploma en direcció al 

vent, amb el fre desenclavar i tallar el corrent. 
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Obligacions setmanals del gruista: 

1. Reprémer tots els cargols i principalment els de la torre, ploma i corona giratòria. 

2. Verificar la tensió del cable del carro, així com el cable de càrrega i el seu greixatge. 

3. Comprovar el bon funcionament del pestell de seguretat del ganxo. 

4. S'han de provar les proteccions contra sobrecàrregues, interruptors final de carrera, mecanisme 

d'elevació, hissat i descens de la ploma i translació en els dos moviments. 

5. Comprovar trams de via. 

6. Vigilar les parts subjectes a desgast, com coixinets, superfícies dels corrons, engranatges, sabates de fre, 

etc., avisant per al seu canvi cas de ser necessari. 

 

Sistemes de seguretat: 

Els sistemes de seguretat que ha de disposar la grua d'aquesta obra són: 

a) Limitador de fi de carrera del carro de la ploma. 

b) Limitador de fi de carrera d'elevació. 

c) Limitador de fi de carrera de translació de l'aparell. 

d) Límits de les vies (si es tracta d'una grua per vies). 

e) Limitador de parell. 

f) Limitador de càrrega màxima. 

g) Subjecció de l'aparell a les vies mitjançant mordasses (si es tracta d'una grua per vies). 

h) A més les grues han de tenir escales dotades de cèrcols salvavides, plataformes i passarel·les amb 

baranes, cable tendit longitudinalment al llarg de la ploma i la contraploma i, si escau cable tendit 

longitudinalment al llarg de la torre. 

 

Distàncies de seguretat a proximitats de línies elèctriques 

Extremar la vigilància per evitar aproximar-se a les línies elèctriques en tensió. 

Evitar que elements extrems de la grua (ganxo i cables), útils o elements transportats s'apropin amb 

caràcter general a menys de 4 metres, aconsellant les distàncies de seguretat: 

 

a) 5 metres per a tensions superiors a 50.000 V 

b) 3 metres com a mínim per a tensions inferiors a 50.000 V 

 

Si no és possible garantir aquestes distàncies, ni posar obstacles que impedeixin la proximitat a la 

instal·lació a distàncies inferiors, es contactarà amb l'empresa subministradora, per trobar una solució 

conjunta. 

 

A més, s'han de tenir en compte aquestes mesures preventives per evitar entrar en contacte: 

 

Delimitar i senyalitzar el límit d'aproximació a la instal·lació, per mitjà de cintes, banderoles, senyals 

indicadors d'alçada màxima, segons la zona. 

Protegir mitjançant pantalles o altres resguards al voltant de la línia quan no hi hagi garantia de mantenir la 

distància de seguretat. 

 

GRUA AUTOMUNTANT 

Les grues automuntants s'utilitzaran en l'obra per a operacions d'elevació de càrregues, col·locació i posada 

en obra de materials i equips. 

En el més ampli sentit de la seva accepció considerem grua autopropulsada a tot conjunt format pel vehicle 

portant, sobre rodes o sobre erugues, el sistemes de propulsió i direcció propis sobre el xassís s'acobla 

l'aparell d'elevació tipus ploma. 

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i es fixaran els 

gats estabilitzadors. 

Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista. 

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat. 

Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran 

dirigides per un especialista. 

Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 

S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva 

col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar 

greus accidents. 

No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 

 

1 º) Davant el risc de bolcada, s'admet que una grua és segura contra el risc de bolcada quan, treballant en 

l'aresta de bolcada més desfavorable, no bolca en tant es compleixen les condicions imposades per el seu 

constructor. 

 

És de vital importància que el seu anivellament sigui adequada perquè el mínim moment de bolcada que 

pugui resultar sobre l'aresta més desfavorable durant el gir de la ploma sigui sempre superior al màxim 

moment de càrrega admissible, que en cap cas haurà de sobrepassar. 
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És per això que davant d'aquest risc s'ha de procedir actuant de la manera següent: 

 

A) Sobre el terreny:  

Es comprovarà que el terreny té consistència suficient perquè els suports (erugues, rodes o estabilitzadors) 

no s'enfonsin en el mateix durant l'execució de les maniobres. 

L'emplaçament de la màquina s'efectuarà evitant les irregularitats del terreny i esplanant la seva superfície si 

és necessari, a fi d'aconseguir que la grua quedi perfectament anivellada. Anivellament que haurà de ser 

verificada abans d'iniciar els treballs que seran detinguts de forma immediata si durant la seva execució 

s'observa l'enfonsament d'algun suport. 

Si la transmissió de la càrrega es realitza a través d'estabilitzadors i el terreny és de constitució argilosa o no 

ofereix garanties, és preferible ampliar el repartiment de càrrega sobre el mateix augmentant la superfície de 

suport mitjançant bases constituïdes per una o més capes de travesses de ferrocarril o taulons, d'almenys 

80 mm. de gruix i 1.000 mm. de longitud que s'interposaran entre terreny i estabilitzadors creuant 

ordenadament, en el segon cas, els taulers de cada capa sobre l'anterior. 

 

B) Sobre els suports:  

En treballar amb grua sobre rodes transmetent els esforços al terreny a través dels pneumàtics, es tindrà 

present que en aquestes condicions els constructors recomanen generalment major pressió d'inflat que la 

que hauran de tenir circulant, de manera que abans de passar d'una situació a una altra és de gran 

importància la correcció de pressió per tal que en tot moment s'adeqüin a les normes establertes pel 

fabricant. 

Així mateix en casos de transmissió de càrregues a través de pneumàtics, la suspensió del vehicle portant 

ha de ser bloquejada per tal que, en mantenir rígida, es conservi l'horitzontalitat de la plataforma base en 

qualsevol posició que adopti la fletxa i per evitar moviments imprevistos d'aquell, a més de mantenir-se en 

servei i bloquejat. 

Quan la grua mòbil treballa sobre estabilitzadors, que és el recomanable encara que el pes de la càrrega a 

elevar permeti fer-ho sobre pneumàtics, els braços suports d'aquells han d'estar estesos en la seva màxima 

longitud i, mantenint-se la correcta horitzontalitat de la màquina, es donaran als gats l'elevació necessària 

perquè els pneumàtics quedin totalment separats del sòl. 

 

C) En la maniobra:  

L'execució segura d'una maniobra exigeix el coneixement del pes de la càrrega de manera que, si no és 

prèviament conegut, s'haurà d'obtenir una aproximació per excés, cúbics i aplicant-li un pes específic entre 

7,85 i 8 kg / dm3 per acers. Al pes de la càrrega se li sumarà el dels elements auxiliars (estrops, grillons, 

etc.). 

Conegut el pes de la càrrega, el gruista verificarà a les taules de treball, pròpies de cada grua, que els 

angles d'elevació i abast de la fletxa seleccionats són correctes, si no és així haurà de modificar algun 

d'aquests paràmetres. 

En operacions com rescat de vehicles accidentats, desmantellament d'estructures, etc., la maniobra s'ha de 

fer posant-hi una gran atenció perquè si la càrrega està empresonada i la tracció no s'exerceix verticalment, 

el mateix angle de tir pot ser causa de que sobre l'aresta de treball es produeixi un moment de càrrega 

superior al màxim admissible 

D'altra banda han d'evitar oscil·lacions pendulars que, quan la massa de la càrrega és gran, poden adquirir 

amplituds que posarien en perill l'estabilitat de la màquina, de manera que en l'execució de tota maniobra 

s'adoptarà com a norma general que el moviment de la càrrega al llarg d'aquella es realitzi de forma 

harmoniosa, és a dir sense moviments bruscos ja que la suavitat de moviments o passos que se segueixen 

en la seva realització incideixen més directament en l'estabilitat que la rapidesa o lentitud amb que 

s'executin. 

En qualsevol cas, quan el vent és excessiu el gruista interromprà temporalment el seu treball i assegurarà la 

fletxa en posició de marxa del vehicle portant. 

 

2 º) Davant el risc de precipitació de la càrrega, com generalment la caiguda de la càrrega es produeix per 

enganxament o estrop defectuosos, per trencaments de cables o altres elements auxiliars (eslingues, 

ganxos, etc.) o com a conseqüència del xoc de l'extrem de la fletxa o de la pròpia càrrega contra algun 

obstacle per la qual cosa per evitar que aquella arribi a materialitzar-se, s'han d'adoptar les següents 

mesures: 

 

A) Respecte al estrop i elements auxiliars: 

La càrrega es realitzarà de manera, que el repartiment sigui homogeni per a que la peça suspesa quedi en 

equilibri estable, evitant el contacte de estrops amb arestes vives mitjançant la utilització de salvacables. 

L'angle que formen els estrops entre si no superarà en cap cas 120 º havent procurar que sigui inferior a 90 

º. En tot cas s'ha de comprovar en les corresponents taules, que la càrrega útil per a l'angle format, és 

superior a la real. 

Cada un dels elements auxiliars que s'utilitzen en les maniobres (eslingues, ganxos, grillons, granotes, etc.) 

tindran capacitat de càrrega suficient per suportar, sense deformar-se, les sol·licitacions a què estan 

sotmesos.  

Es rebutjaran els cables de fils trencats, que comptats al llarg d'un tram de cable de longitud inferior a vuit 

vegades el seu diàmetre superin el 10 per cent del total dels mateixos. 

 

B) Respecte a la zona de maniobra: 

S'entén per zona de maniobra tot l'espai que cobreixi la ploma en el seu gir o trajectòria, des del punt 

d'amarratge de la càrrega fins al de col·locació. Aquesta zona ha d'estar lliure d'obstacles i prèviament 

haurà estat senyalitzada i acotada per evitar el pas del personal, mentre duri la maniobra. 

Si el pas de càrregues suspeses sobre les persones no pogués evitar-se, s'emetran senyals prèviament 

establertes, generalment sonores, per tal que puguin posar-se fora de perill de possibles despreniments 

d'aquelles 
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Quan la maniobra es realitza en un lloc d'accés públic, tal com una carretera, el vehicle-grua disposarà de 

llums intermitents o giratòries de color groc, situades en el seu pla superior, que hauran de romandre 

enceses únicament durant el temps necessari per a la seva execució i per tal de fer-se visible a distància, 

especialment durant la nit. 

 

C) Pel que fa a l'execució del treball: 

En tota maniobra hi ha d'haver un encarregat, amb la formació i capacitat necessària per poder dirigir-la, 

que serà responsable de la seva correcta execució, el qual podrà estar auxiliat per un o diversos ajudants de 

maniobra, si la seva complexitat així ho requereix. 

El gruista només haurà d'obeir les ordres de l'encarregat de maniobra i dels ajudants, si escau, els quals 

seran fàcilment identificables per distintius o vestits que els distingeixin dels altres operaris. 

Les ordres seran emeses mitjançant un codi de gestos que hauran de conèixer perfectament tant 

l'encarregat de maniobra i els seus ajudants com el gruista, qui al seu torn respondrà mitjançant senyals 

acústics o lluminosos. Generalment s'utilitza el codi de senyals definit per la Norma UNE 003. 

Durant la hissada de la càrrega s'evitarà que el ganxo arribi a la mínima distància admissible a l'extrem de la 

fletxa, per tal de reduir el màxim possible l'actuació del dispositiu de fi de carrera, evitant així el desgast 

prematur de contactes que pot originar avaries i accidents 

Quan la maniobra requereix el desplaçament del vehicle-grua amb la càrrega suspesa, cal que els 

maquinistes estiguin molt atents a les condicions del recorregut (terreny no gaire segur o amb desnivell, 

rodalies de línies elèctriques), mantinguin les càrregues el més baixes possible, donin nombroses i eficaces 

senyals al seu pas i estiguin atents a la combinació dels efectes de la força d'inèrcia que pot imprimir el 

balanceig o moviment de pèndol de la càrrega. 

 

3 º) Davant el risc elèctric per presència de línies elèctriques s'ha d'evitar que l'extrem de la ploma, cables o 

la mateixa càrrega s'aproximi als conductors a una distància menor de 5 m. si la tensió és igual o superior a 

50 KV. a menys de 3 m. per a tensions inferiors. Per a més seguretat es demanarà de la Companyia 

Elèctrica el tall del servei durant el temps que demanen els treballs i, si no és factible, s'ha de protegir la línia 

mitjançant una pantalla de protecció. 

 

• En cas de contacte de la fletxa o de cable amb una línia elèctrica en tensió, com a norma de seguretat 

el gruista haurà de romandre a la cabina fins que la línia sigui posada fora de servei ja que al seu interior no 

corre perill d'electrocució. No obstant això si es veiés absolutament obligat a abandonar-la, haurà de fer 

saltant amb els peus junts, el més allunyat possible de la màquina per evitar contacte simultani entre 

aquesta i terra. 

 

Manteniment preventiu: 

El manteniment adequat de tot equip industrial té com a conseqüència directa una considerable reducció 

d'avaries, la qual cosa al seu torn fa disminuir en la mateixa proporció la probabilitat que es produeixin 

accidents provocats per aquelles.  

Té per això gran importància realitzar el manteniment preventiu tant de la pròpia màquina com dels 

elements auxiliars en què, com a mínim, constarà de les següents actuacions: 

 

A) De la màquina: 

A més de seguir les instruccions contingudes en el Manual de Manteniment en què el constructor recomana 

els tipus d'olis i líquids hidràulics que s'han d'utilitzar i s'indiquen les revisions i terminis amb què han 

d'efectuar, és de vital importància revisar periòdicament els estabilitzadors prestant particular atenció a les 

parts soldades per ser els punts més febles d'aquests elements, que han de veure's sotmesos a esforços 

d'especial magnitud. 

 

B) Dels elements auxiliars: 

Els elements auxiliars com cables, cadenes i aparells d'elevació en ús han de ser examinats enterament per 

persona competent com a mínim una vegada cada sis mesos. 

Amb propòsits d'identificació, de manera que puguin portar registres d'aquests exàmens, s'ha de marcar un 

nombre de referència a cada element i en el cas de eslingues es fixarà una marca o etiqueta de metall 

numerada.  

En el registre s'ha d'indicar el nombre, distintiu o marca de cada cadena, cable o aparell, la data i nombre 

del certificat de la prova original, la data en què va ser utilitzat per primera vegada, la data de cada examen, 

i també les particularitats o defectes trobats que afecten la càrrega admissible de treball i les mesures 

preses per posar-hi remei. 

 

PLATAFORMA DE TISORA 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma de tisora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van 

a realitzar operacions. 

La plataforma de tisora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de 

treball, d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de 

maquinària d'elevació. 

Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant 

horitzontal com verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors amb la competència i coneixement 

adquirits per mitjà de formació, així com amb experiència pràctica en el seu maneig. 

La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no 

disposar d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de 

l'equip al RD 1215/1997 redactat per personal competent. 

 

A) Normes de maneig: 

La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 

màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
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B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 

Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 

següents: 

 

 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 

 b) Fixació i estat dels braços 

 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

 d) Nivells d'olis diversos 

 e) Comandaments en servei. 

 f) Protectors i dispositius de seguretat 

 g) Frens. 

 h) Embragatge, Direcció, etc 

 i) Avisadors acústics i llums. 

 

En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que 

no s'hagi reparat. 

Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús 

advertint mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a 

torns. 

 

C) Normes generals de conducció i circulació: 

Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de 

treball 

 

a) No operar amb ella, persones no autoritzades 

b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 

c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la 

plataforma. 

d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 

f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 

g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor 

parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es 

calçaran les rodes. 

h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc. 

i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 

 

PLATAFORMA TELESCÒPICA 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma telescòpica" per posicionar als operaris en els diferents punts on 

van a realitzar operacions. 

La plataforma telescòpica ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de 

treball, d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de 

maquinària d'elevació. 

Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant 

horitzontal com verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat 

adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 

La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no 

disposar d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de 

l'equip al RD 1215/1997 redactat per personal competent. 

 

A) Normes de maneig: 

La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 

màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 

 

B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 

Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 

següents: 

 

 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 

 b) Fixació i estat dels braços 

 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

 d) Nivells d'olis diversos 

 e) Comandaments en servei. 

 f) Protectors i dispositius de seguretat 

 g) Frens. 

 h) Embragatge, Direcció, etc 

 i) Avisadors acústics i llums. 

 

En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que 

no s'hagi reparat. 

Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús 

advertint mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a 

torns. 
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C) Normes generals de conducció i circulació: 

Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de 

treball 

 

a) No operar amb ella persones no autoritzades 

b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 

c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la 

plataforma. 

d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 

f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 

g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor 

parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es 

calçaran les rodes. 

h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 

i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 

PLATAFORMA ELEVADORA 

 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma elevadora" per posicionar als operaris en els diferents punts on 

van a realitzar operacions. 

La plataforma elevadora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de 

treball, d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de 

maquinària d'elevació. 

Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar / elevar persones, tant 

horitzontal com verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat 

adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 

La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no 

disposar d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de 

l'equip al RD 1215/1997 redactat per personal competent. 

 

A) Normes de maneig: 

La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 

màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 

 

 

B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció 

Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 

següents: 

 

 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 

 b) Fixació i estat dels braços 

 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 

 d) Nivells d'olis diversos 

 e) Comandaments en servei. 

 f) Protectors i dispositius de seguretat 

 g) Frens. 

 h) Embragatge, Direcció, etc 

 i) Avisadors acústics i llums. 

 

En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que 

no s'hagi reparat. 

Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús 

advertint mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a 

torns. 

 

C) Normes generals de conducció i circulació: 

Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de 

treball 

 

a) No operar amb ella persones no autoritzades 

b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 

c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la 

plataforma. 

d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 

f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 

g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor 

parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es 

calçaran les rodes. 

h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 

i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 
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PASSAREL·LES 

L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 

El  terra de recolçament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 

Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  

de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda 

d'objectes. 

Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 

Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, 

en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 

S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 

formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 

Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 

L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 

La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 

En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat 

el procés de bombat, de cada jornada. 

PICONADORA 

En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 

No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

 
CAMIÓ DE TRANSPORT 

Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se 

en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en 

temps de transport i càrrega. 

Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de 

l'excavadora. 

La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i 

tot la cruïlla d'ells. 

Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a 

realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 

Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions pertinents. 

Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués alguna 

anomalia. 

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 

Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 

Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la 

maquinària. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant. 

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb el aixecat. 

No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat prèviament. 

Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació 

Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 

immobilitzades amb falques. 

L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió 

Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 

La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 

Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran 

 

A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega: 

L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 

cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del 

cap de quadrilla al peu d'aquest escrit. 
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Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes a les 

mans. 

Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus. 

Pujar a la caixa del camió amb una escala. 

Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents. 

Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans. 

No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

L'equip encarregat del  la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 

treball. 

La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles 

de moviment. 

La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 

caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el 

qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 

El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó 

(torreta  de formigonat). 

El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 

operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 

Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses 

de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 

És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida 

de la mànega després del recorregut total del circuit. 

En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 

continuació la canonada. 

Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 

apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina 

es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 

aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 

 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu 

conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà dirigida 

per un especialista en previsó dels riscos per inexperiència. 

Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions 

d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 

Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues 

i negres alternatives. 

Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes 

tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra 

intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 

Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents 

senyals :  

- Perill substàncies calentes (perill foc). 

- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció 

solar. 

 

MÀQUINA D'ASFALTAR  

Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 

- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 

- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

-  

Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 

- protegides mitjançant baranes, 

- equipades amb una escala d'accés. 

Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica 

corrugada. 

L'elevador de la instal·lació m 

 

SERRA CIRCULAR 

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 

S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, 

deixant només, una sortida per a la llimadura. 

S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 

S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 

En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma 

d’entrescat s’ha de  rebutjar el disc. 

S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 

d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
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ESMOLADORES ANGULARS 

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs 

sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 

No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 

rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a 

treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o 

moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc 

de treball. 

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja 

que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 

multiplicar. 

No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja 

que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per 

a la mà. 

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests 

casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a 

la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants 

desplaçaments o el mig treball és complex. 

En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la 

projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració 

de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 

 

 

GRUP ELECTROGEN 

L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica 

a les proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw. de l'obra és superior a la que pot oferir la xarxa 

general. 

A més, perquè el enganxament a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la 

màquina i equips utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la 

utilització de sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 

Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament d'electricitat 

que procedeix de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de l'obra. 

En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de protecció de 

què està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 

Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb 

un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit d'enllumenat, posant a terra, 

tant al neutre del grup com al quadre. 

Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir fàcilment 

amb elèctrodes tipus piqueta o cable enterrat. 

Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha d'efectuar 

amb personal especialitzat. 

Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i 

atrapaments en operacions de manteniment. 

El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 

Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o mal 

ventilats. 

La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT. 

Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de defectes 

localitzats en ells mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es protegiran amb els 

diferencials en acció combinada amb la connexió a terra. 

La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema elèctric a terra i 

permetre el retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la instal·lació o receptors que 

poguessin accidentalment no estar connectats a la posada a terra general, limitant la seva durada en acció 

combinada amb el diferencial 

Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un corrent que 

retorna pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el diferencial. Per això 

s'instal·larà un dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix quan aquest corrent provoqui una 

caiguda de tensió en R. 

Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió. 
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SOLDADURA ELÈCTRICA 

En diferents operacions de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura elèctrica. 

Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit 

d'utilització per a la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols de circuit de soldadura a aquestes 

masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d'intensitat perillosa, en cas 

contrari, el circuit de soldadura estarà posat a terra en el lloc de treball. 

La superfície exterior dels porta-elèctrodes a mà, i en el possible les seves mandíbules, estaran aïllats. 

Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldadura estaran curosament 

aïllats. 

Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors no s'han d'utilitzar tensions superiors a la 

de seguretat o, en altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no superarà els 90 volts en 

corrent altern als 150 volts en corrent continu.  

L'equip de soldadura ha d'estar col·locat a l'exterior del recinte en què opera el treballador. 

En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes 

punxants. 

Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció de material aïllant de 

l'electricitat. 

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc 

elèctric. 

Es prohibirà expressament la utilització en aquesta obra de porta-elèctrodes deteriorats, en prevenció del 

risc elèctric. 

El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 

A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures preventives, 

del 'vaig rebre' es donarà compte a la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra: 

 

Normes de prevenció d'accidents per als soldadors 

Les radiacions de l'arc voltaic són perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura. Protegiu-

vos amb la pantalla de mà sempre que soldi. 

No mirar directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus i irreparables als ulls. 

No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden produir 

greus lesions als ulls. 

No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades 

serioses. 

Sou sempre en lloc ben ventilat, per evitar intoxicacions i asfíxia. 

Abans de començar a soldar, comprovar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc de treball. 

Evitarà cremades fortuïtes. 

No deixar la pinça directament a terra o sobre els perfils metàl·lics. Dipositar sobre un portapinces evitarà 

accidents. 

 

Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup, evitarà ensopegades i 

caigudes. 

Comprovar que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura. 

No anular la connexió a terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor diferencial. 

Avisar al Servei Tècnic per revisar l'avaria. En aquests casos haurà d'esperar que reparin el grup o s'ha 

d'utilitzar un altre. 

Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideració (esmorzar o menjar, o 

desplaçament a un altre lloc) 

Comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant connexions mascle-femella i 

estanques d'intempèrie. 

Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant i altres nyaps d'empalmament. 

No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. Demani en 

aquests casos que les hi canviïn, evitarà accidents. 

Seleccionar l'elèctrode adequat per el cordó a executar. 

Haurà assegurar abans dels treballs que estiguin ben aïllades les pinces porta-elèctrodes i els borns de 

connexió. 

Els gasos emanats són tòxics a distàncies properes a l'elèctrode. mantingueu-vos allunyat dels mateixos i 

procuri que el local estigui ben ventilat. 

 

SOLDADURA OXIACETILÈNICA 

 

En diferents operacions i activitats de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura oxiacetilènica. 

Els bufadors per a soldadura mitjançant gasos liquats, estaran dotats de vàlvules antirretorn de flama, en 

prevenció del risc d'explosió.  

Aquestes vàlvules s'instal·laran en ambdues conduccions i tant a la sortida de les ampolles, com a l'entrada 

del bufador. 

El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles o bombones de gasos liquats, s'efectuarà 

segons les següents condicions: 

 

 1 º Estaran les vàlvules de tall protegides per la corresponent caperutxa protectora. 

 2 º No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 

 3 º Es transportaran sobre carretons engabiades en posició vertical i lligades, per evitar bolcades durant el 

transport. 

 4 º Els punts 1, 2 i 3 s'han de complir tant per bombones o ampolles plenes com per ampolles buides. 

 

El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà mitjançant carros de seguretat. 

En aquesta obra, es prohibirà apilar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. 

Es prohibirà en aquesta obra, la utilització d'ampolles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o 

en angle menor 45 º. 
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Es prohibirà en aquesta obra l'abandó abans o després de la seva utilització de les ampolles o bombones de 

gasos liquats. 

Les ampolles de gasos liquats es recolliran separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb distribució 

expressa de llocs d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes. 

A tots els operaris de soldadura oxiacetilènica o d'oxitall se'ls lliurarà el següent document de prevenció 

donant compte del lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 

 

Normes de prevenció d'accidents per a la soldadura oxiacetilènica i el oxitall. 

Utilitzeu sempre carros porta-, realitzarà el treball amb major seguretat i comoditat 

Evitar que es colpegin les ampolles o que poden caure des d'alçada. Eliminarà possibilitats d'accidents. 

No inclinar les ampolles d'acetilè per esgotar-les, és perillós. 

No utilitzar les ampolles d'oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de manera descontrolada. 

Abans d'encendre el bufador, comprovar que estan correctament fetes les connexions de les mànegues, 

evitarà accidents. 

Abans d'encendre el bufador, comprovi que estan instal·lats les vàlvules antiretorn, evitarà possibles 

explosions. 

Si voleu comprovar que en les mànegues no hi ha fuites, submergir-les sota pressió en un recipient amb 

aigua, les bombolles li delataran la fuga. Si és així, demani que li subministrin mànegues noves sense fuites. 

No abandoni el carro en el treball si s'ha d'absentar. Tanqueu el pas de gas i porteu-lo a un lloc segur, 

evitarà córrer riscos a la resta dels treballadors. 

Obrir sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l'ampolla. Si utilitzeu un altre tipus d'eina pot 

inutilitzar la vàlvula d'obertura o tancament, de manera que en cas d'emergència no podrà controlar la 

situació. 

No permetre que hi hagi focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. Evitarà possibles explosions. 

No dipositar el bufador a terra. Demani que li subministrin un porta-bufador. 

Demani que li indiquin quina és la trajectòria més adequada i segura per tendir la mànega. Evitarà 

accidents, consideri sempre que un company, vaig poder ensopegar i caure per culpa de les mànegues. 

Unir entre si les mànegues d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà amb més seguretat i 

comoditat 

No utilitzar mànegues del mateix color per a gasos diferents. En cas d'emergència, la diferència de coloració 

l'ajudarà a controlar la situació. 

No utilitzar acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure: per poc que li sembli que contenen, 

serà suficient perquè es produeixi reacció química i es formi un compost explosiu: acetilur de coure. 

Si s'ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-los, procurar fer-ho a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 

No permetre que els gasos despresos puguin intoxicar-lo. 

Caldrà emprar rodets per recollir les mànegues una vegada utilitzades, realitzarà el treball de forma més 

còmoda i ordenada, i evitarà accidents. 

 

Es prohibeix fumar durant les operacions de tall o soldadura. També estarà prohibit fumar quan es manipuli 

els bufadors i ampolles. 

Està prohibit fumar en el magatzem d'ampolles. 

 

TREPANTS ELÈCTRICS 

Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en 

qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 

La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gallet, essent molt útil poder ajustar-la al material 

que s'estigui trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim. 

A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat maons, 

rajoles, etc. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

Utilització de l'equip de protecció personal definit per l´'obra. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 

 

SERRA MECÀNICA 

S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 

L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 

L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  

S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 

Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 

No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 

L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

 

TROSSEJADORA 

La trossejadora de disc s'utilitzarà en l'obra per al tall de fusta a un angle determinat entre 45 º a dreta i 

esquerra del pla normal de contacte del disc amb la fusta, podent tallar així mateix a bisell. 

Per efectuar els talls, l'operari dipositarà la peça sobre la taula contra la guia-límit posterior, seleccionarà 

l'angle de tall i aproximarà el disc a la peça accionant el braç destinat a aquest efecte. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
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Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 

 

CLAUS D´IMPACTE PNEUMÀTIQUES 

Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per posar cargols i femelles de 

forma ràpida i eficaç. 

Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 

Complir les instruccions de manteniment. 
   

PISTOLA PER A PINTAT 

Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir 

excessiva polvorització. 

Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no 

es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de 

caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 

Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es 

produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 

No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió 

del sistema. 

L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental 

de la pistola. 

S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 

 

EINES MANUALS 

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran 

servir en diverses operacions de naturalesa molt variada. 

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 

Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar. 

S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat. 

Cal guardar les eines en lloc segur. 

Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines. 

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació. 

S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats. 

Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 

Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar. 

 

A) Alicates: 

Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despreniment dels 

extrems curts de filferro. 

Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A 

més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les 

superfícies. 

No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules. 

Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar. 

No col·locar els dits entre els mànecs. 

No colpejar peces o objectes amb les alicates. 

Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

 

B) Escarpres : 

No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava. 

No usar-la com a palanca. 

Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 

Han d'estar nets de rebaves. 

Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o 

menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi. 

Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en 

mans amb el martell de colpejar. 

El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat 

 

C) Tornavisos: 

El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o 

nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell. 

El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular. 

Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot 

fer que es surti de la ranura originant lesions en mans. 

S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols. 

No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars. 

Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella. 

No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc 

o superfície plana o subjectar-la amb un banc. 
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Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat. 

 

 

D) Claus de boca fixa i ajustable: 

Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat. 

La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament. 

El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat. 

No  s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors. 

Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar. 

Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent. 

En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte. 

Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar. 

S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant 

angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub. 

La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció 

que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella. 

S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. 

No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar. 

 

E) Martells i malls: 

Els caps no han de tenir rebaves. 

Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense 

estelles. 

El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera 

que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials. 

S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro. 

Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar. 

Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell. 

En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem. 

No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar. 

No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta. 

No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca. 

 

F) Pics trencadors i Trossejadors: 

S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 

El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec. 

Haurà de tenir el full ben adossada. 

No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o 

similars. 

No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 

S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina. 

 

G) Serres: 

Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben 

ajustats. 

Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat. 

La fulla haurà d'estar tensada. 

Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça. 

Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament). 

Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de 

dents: 

 

 a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm. 

 b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm. 

 c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm. 

 d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm. 

 

Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del 

mànec. 

Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà 

esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant 

pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix 

Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça. 

 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient 

la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució 

d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, 

higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 

- mòduls prefabricats 

- construïdes en obra. 

En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
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- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb 

seients i taquilles individuals. 

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 

treballadors. 

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa 

per cada 10 treballadors. 

- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima 

serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions 

mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i 

il·luminació. 

Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de 

vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop 

de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona 

per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a 

l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb 

els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de 

les vies d'accés. 

Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir 

a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

 

MAGATZEM I APARCAMENT 

S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 

S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 

S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i 

en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es 

senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 

tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

 

BULDÒZER SOBRE ERUGUES 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquesta màquina per desplaçar empenyent tant la pedra trossejada com les terres, els troncs 

d'arbres, la mala herba, etc. 

Es compon d'una làmina o davantal d'acer de forma recta o lleugerament corba, que va fixa a la part 

davantera del tractor, en posició perpendicular a l'eix de la marxa de la màquina. 

La farem servir per a treballs de trencament, per amuntegar i desplaçar els materials procedents d'excavació 

i per estendre i igualar els terraplens. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

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

S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o 

baixar de la màquina. 

Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 

La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 

Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 

La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la 

màxima estabilitat. 

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals amb la cullera. 

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

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 

Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla 

d'empenta. 

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o 

rases pròxims al lloc d'excavació. 

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici 

dels treballs. 

Per evitar danys durant les operacions de manteniment, prèviament es donarà suport a la fulla a terra, es 

pararà el motor, es posarà en servei el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 

BULDÒZER SOBRE PNEUMÀTICS 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquesta màquina per desplaçar empenyent tant la pedra trossejada com les terres, els troncs 

d'arbres, la mala herba, etc. 

Es compon d'una làmina o davantal d'acer de forma recta o lleugerament corba, que va fixa a la part 

davantera del tractor, en posició perpendicular a l'eix de la marxa de la màquina. 

Es pot emprar per a treballs de rompuda, per amuntegar i desplaçar els materials procedents d'excavació i 

per estendre i igualar els terraplens. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
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S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o 

baixar de la màquina. 

Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 

No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 

La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 

Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 

Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 

La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la 

màxima estabilitat. 

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals amb la cullera. 

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

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 

Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla 

d'empenta. 

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o 

rases pròxims al lloc d'excavació. 

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici 

dels treballs. 

Per evitar danys durant les operacions de manteniment, prèviament es donarà suport a la fulla a terra, es 

pararà el motor, es posarà en servei el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 
ANIVELLADORA 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà aquesta màquina en l'execució de l'obra per anivellament, i també com a màquina d'empenta. 

Tant si s'utilitza amb motor propi o remolcada amb un tractor, s'emprarà per excavar, desplaçar i igualar una 

superfície de terres. 

El seu davantal, de perfil corbat, pot adoptar qualsevol inclinació, en relació a l'eix de marxa d'una banda i 

respecte del pla horitzontal, per una altra. 

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

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

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

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

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums. 

Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla. 

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o 

rases pròxims al lloc d'excavació. 

Als maquinistes se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

 

MÀQUINA D'ESTAQUES PER PERFORACIÓ 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El sistema d'execució triat per a la realització de les estaques perforades en l'obra, precisa d'aquesta 

maquinària perforadora, en general costosa i sorollosa, que pot provocar efectes en les edificacions 

properes. 

Una de les seves avantatges i la raó per la qual s'ha decidit utilitzar-la, és perquè permet conèixer de 

manera precisa els terrenys trobats durant les operacions d'extracció de terres a mesura que es realitza la 

perforació, particularment l'estrat sobre el qual descansa la punta de l'estaca. 

La seva aplicació està indicada perquè l'estrat resistent dels terrenys de l'obra estan situats a una gran 

profunditat i perquè el nivell freàtic dificulta la fonamentació directa. 

Hi ha diverses formes de fer estaques perforades, amb cullera, amb hèlix o amb barrina contínua. La 

característica és comuna a tots ells ja que el procediment emprat consisteix en la realització d'extracció de 

terres, de manera que el sistema escollit es considera que per la naturalesa dels terrenys de l'obra és el 

més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 

Els treballadors sotmesos a un nivell de soroll continu o d'impacte, que superi les limitacions establertes per 

la normativa, han d'estar proveïts de taps o auriculars d'amortiment del nivell sonor. 

La estacadora de perforació, quan no estigui en ús, s'ha de mantenir en posició tal que quedi assegurada la 

impossibilitat de moviments o caigudes accidentals d'elements d'aquesta. 

Es suspendran els treballs quan existeixi vent amb una velocitat superior a 50 Km / h. 

Diàriament es revisarà l'estat dels dispositius de maneig abans de començar els treballs. 

S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball. 

Les maniobres de la estacadora seran dirigides per un especialista. 

Es respectarà en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i fer que les respectin la resta de 

personal. 

No es permetrà que la resta de personal pugi a la cabina de la estacadora i manegi els comandaments, ja 

que poden provocar accidents. 

La màquina compliran la normativa emanada de la Instrucció Tècnica. 

El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

La màquina tindrà al dia el llibre de manteniment. 

 

COMPACTADORA 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els 

corrons per accentuar la seva funció, s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.  

La rodadura de la màquina successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix una excel·lent 

compactació. 

S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials disgregats.  
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Podem també utilitzar-la per a la compactació dels revestiments bituminosos i asfàltics de determinades 

operacions de l'obra.  

Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat 

antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, 

direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos per 

atropellament. 

Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els riscos de 

caigudes o d'atropellaments. 

Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció 

de riscos innecessaris. 

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

trànsit. 

 

CAMIÓ DE REG 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem el camió de reg en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, per facilitar 

mitjançant el regat d'explanacions i plataformes les operacions de compactació, evitar formació de pols i 

altres operacions de l'obra. 

Aquest mitjà de regat en l'obra, ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de les operacions 

a realitzar és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 

Abans de pujar a la cabina per arrencar el camió, s'haurà inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi 

hagués alguna anomalia. 

S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa 

No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

L'accés i descens del conductor a la cabina es farà pels punts establerts amb aquesta finalitat. 

Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant la circulació per 

flonjalls i embarrats excessius. 

El camió haurà de estacionar-se sempre en els llocs establerts. 

Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran 

topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha 

d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres. 

Abans de posar en servei el camió, es comprovarà l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, 

nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

L'operari que manegi el camió ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini del 

camió. 

Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament del camió, per això serà necessari no carregar 

exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de 

reduir per sota dels 20 km / h. 

Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria 

bolcar. 

El camió, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per la 

seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 

Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 

Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a 

ell. 

Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 

respectivament. 

Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 

Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves 

actuacions en obra. 

 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 

S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 

Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la 

màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

 

Durant el treball 

És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també 

és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 

comandaments de la màquina. 

No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, 

les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la 

visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
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Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència 

del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

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

S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 

braços i cullerots alçats. 

Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de 

la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes 

les llums enceses fins i tot si és de dia.  

S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 

S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un 

costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

No s'ha de circular mai en punt mort. 

No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 

No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 

reprendre's el treball. 

 

En finalitzar la jornada 

L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 

vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 

Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 

- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 

- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 

- treure la clau del contacte. 

- bloquejar totes les parts mòbils. 

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar 

un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de 

manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

 

Manteniment 

S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 

fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 

Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 

immobilitzacions. 

Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 

dispositius protectors. 

En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 

màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 

llegeixi clarament. 

S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 

Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar 

cremades. 

Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que 

aquest líquid és corrosiu. 

Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

 

Condicions específiques de seguretat 

L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina 

i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin 

a prop de la seva zona d'influència. 

Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat 

de cada màquina. 
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BASTIDES 

Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o 

es desplacin accidentalment. 

Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes no 

estiguin previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat 

segons una configuració tipus generalment reconeguda. 

No obstant això, quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una 

normativa específica en matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions 

específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels 

equips, llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes 

en les instruccions. 

En funció de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de 

desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una 

persona amb una formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot 

adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls 

específics de la bastida de què es tracti. 

Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les suficients 

perquè les càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, hagin d'estar sotmeses no sobrepassin 

les establertes per a cada classe de material. 

Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la 

condició precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa 

i permanència. 

La bastida s'organitzarà i s'armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva 

estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, i 

també extensives aquestes últimes a la resta treballadors de l'obra. 

Les plataformes de treball, la passarel·la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, 

protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 

d'objectes.  

A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir. 

En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a: 

 

 a) 0,60 metres quan s'utilitzi únicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre ella, materials. 

 b) 0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials. 

 c) 1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada. 

 d) 1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres. 

 e) 1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i 

igualat de pedres. 

 

 

Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d'una 

persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin 

rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a 

riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, i en particular a: 

 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pugin afectar 

negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 

e) Les condicions de càrrega admissible. 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge, 

incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 

Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions 

previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència 

certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva 

corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 

35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment 

s'han d'utilitzar - Bastides normalitzats - 

 

a) Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, 

muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. 

En el cas d'utilitzar - Bastides no normalitzats - es requerirà una nota de càlcul en què es justifiqui l'estabilitat 

i solidesa de la bastida, així com incloure les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i 

desmuntatge d'aquests. 

 

a) A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzat si s'instal·la o modifica els seus elements de 

manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com - No 

Normalitzat -. 

 

A més s'han de tenir sempre en compte les següents mesures preventives. 

Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als 

treballadors. 

Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions inestables. 

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues. 
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Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementarà mitjançant tacs o porcions 

de tauló, travades entre si. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als suports 

de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

Les plataformes de treball, independentment de l'alçada, posseiran baranes perimetrals completes de 90 

cm. d'alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels 

treballs. 

Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 

nusos que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes 

per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim. 

Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les 

persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de 

planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 

Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 

prevenció de caigudes. 

Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant passarel·les 

instal·lada per a tal efecte. 

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant 

subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol 

altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir 

l'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les 

bastides mòbils durant els treballs en alçada. 

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus 

de treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i 

circuli amb seguretat . Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus 

components no es desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els 

components de les plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 

Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el 

muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill 

general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el 

centre de treball, i delimitades 

L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 

Es determinaran i col·locaran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als que anirà 

subjecte. 

 

 

Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que 

l'habiliti per a això: 

 

• Abans de la seva posada en servei. 

• A continuació, periòdicament. 

• Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sismes, o 

qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 

 

Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions 

previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència 

certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva 

corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 

35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides 

d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), 

que puguin patir i provocar accidents a l'operari. 

 

ESCALES DE MÀ 

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 

Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la 

fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran 

pintades. 

Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant 

impedir la utilització de les mateixes en l'obra. 

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la 

seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per 

trencament o desplaçament. 

La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en 

què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball 

més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que 

l'empresari no pugui modificar. 

 

1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta. 

Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni 

nusos que puguin minvar la seva seguretat 

Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats 
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Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles 

defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades. 

Es guardaran a cobert. 

 

2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 

Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva 

seguretat. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions de la 

intempèrie. 

Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades. 

 

3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 

Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall. 

Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls 

de seguretat d'obertura. 

Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de 

limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades. 

Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat. 

Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura 

parell no minvar la seva seguretat. 

Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball. 

Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, 

obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 

Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 

 

4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les 

constitueixen 

No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars. 

Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de 

suport i de subjecció. 

Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de 

greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala. 

Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. 

Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o 

esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció 

individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la 

seva utilització estigui assegurada. 

S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació 

de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol 

altra solució d'eficàcia equivalent. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates 

antilliscants de seguretat. 

Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió 

adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal. 

Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a 

l'objecte o estructura al que donen accés. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per 

sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix. 

Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior 

sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports. 

Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir. 

Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les 

escales de mà. 

En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes 

o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 

El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una 

subjecció segura. 

Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms 

que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). 

L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 

utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris. 

L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, 

mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-

les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials. 

El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi 

els 55 Kg 

Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part 

davantera cap avall 

Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, 

etc 

En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de 

prendre les següents precaucions: 
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a) Transportar plegades les escales de tisora. 

b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols 

mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells. 

c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra. 

 

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present: 

 

a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment. 

b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 

c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas 

balises o situar una persona que avisi de la circumstància 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 

 

a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol 

d'aquestes condicions pot provocar greus accidents 

b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.). 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala: 

 

a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui 

compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 º i 

70,5 º. 

b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els dos 

plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat. 

 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates 

de suport 

 

a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 

b) Sòls secs: Sabates abrasives 

c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra. 

d) Sòls de fusta: Puntes de ferro 

 

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran: 

 

a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg 

b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és 

de 25 kg 

5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són: 

No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una 

plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures: 

• Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. 

• Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a 

l'escala. 

• En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar. 

• No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre 

aïllades. 

• Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació 

sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació 

de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa. 

• Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. 

Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per 

servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una 

bastida. 

 

6 º) Emmagatzematge de les escales. 

Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que 

facilitin la inspecció. 

Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada. 

Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets. 

 

7) Inspecció i manteniment: 

Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts: 

 

a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o 

subjectes amb filferros o cordes. 

b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport. 

c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales. 

 

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta 

haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament. 

 

8 º) Conservació de les escales en obra: 

a) Fusta 

No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala. 

Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. 

Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques. 
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b) Metàl·liques 

Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva. 

Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals. 

 

 

5.17.- Elements de protecció col·lectiva 
 

TANCAMENT D'OBRA AMB TANCA PROVISIONAL 

Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra. 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

en esta protecció col·lectiva 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  

 Caiguda de persones al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Cops i talls per objectes o eines  Alta  Danyós  Important  

 Projecció de fragments o partícules  Mitja  Danyós  Moderat  

 Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Alta  Lleugerament danyós  Moderat  

 Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  

 Exposició al soroll  Baixa  Danyós  Tolerable  

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 

anteriors 

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. 

El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en 

obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal. 

El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de 

treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 

Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles. 

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent. 

Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en 

compte: 

- Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega. 

- Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius. 

- Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts 

d'atrapament. 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

SENYALITZACIÓ 

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició 

o senyalitzen per endavant tots els perills. 

En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta. 

La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels 

codis de senyals, com són:  

 

1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat. 

2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una 

vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu 

significat. 

 

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent. 

El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació 

preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals. 

 

Senyalització en l'obra: 

La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:  

Per la localització dels senyals o missatges: 

• Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. 

Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de 

posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta. 

• Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el 

senyal està col·locada dins o fora de l'obra.  

Per l'horari o tipus de visibilitat: 

• Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, 

triangles, tanques, etc. 

• Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però 

buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.  

Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització: 

• Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre 

visualment, com per exemple els senyals de trànsit. 

• Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en 

vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 
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• Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals 

s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.). 

 

Mitjans principals de senyalització de l'obra  

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees 

determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha 

de complementar amb senyals del perill previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar 

accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, 

posar un pal, etc. 

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la 

normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb 

frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició 

o mode d'ús del producte contingut en els envasos.  

 

BALISES 

Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos. 

Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents, 

principalment, el farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per obrir 

un pou, posar un pal etc. 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

en esta protecció col·lectiva 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  

 Atropellaments  Baixa  Extremadament danyós  Moderat  

 Cops  Mitja  Lleugerament danyós  Tolerable  

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament danyós  Moderat  

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 

anteriors 

En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat. 

En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és 

total s'han d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han d'utilitzar balises amb llum 

groga ataronjada. 

La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un 

pictograma sobre un fons determinat. 

La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir 

enlluernaments. 

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 

L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva entrada en servei. 

 

IL·LUMINACIÓ 

Làmpades d’enllumenat nocturn estanques. 

Làmpades de senyalització destellants amb alimentació per bateries. 

Garlandes d’il·luminació per balissament. 

 

PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Diferencials de 300 mA de sensibilitat. 

Diferencials de 30 mA de sensibilitat. 

Joc d’eines aïllants. 

Comprovador de tensió. 

Guants aïllants de l’electricitat. 

Botes aïllants  de l’electricitat. 

 

PUNTS D'ANCORATGE DE LÍNIES DE VIDA 

Els punts d'ancoratge de les línies de vida, són elements o sèrie d'elements o components que permeten 

sustentar amb seguretat les línies de vida. 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 

 

 Replanteig de punts. 

 Preparació de la zona. 

 Col·locació de l'ancoratge. 

 Proves de càrrega. 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

Si existeix el risc de caigudes a diferent nivell, es proveirà als operaris de arnès de seguretat agafat a lloc 

ferm de l'estructura. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. 

Els ancoratges de línies de vida a les estructures, disposaran tots de marcatge CE. 

Hauran muntar-se en els punts establerts en els plànols, per personal especialitzat i utilitzant els mitjans, 

materials i procediments establerts pel fabricant. 

Un cop muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació 

de les seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 
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adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, utilitzant a aquest objecte personal competent. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Els punts d'ancoratge s'han d'inspeccionar diàriament, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o 

faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Es suspendran els treballs a l'exterior, en condicions climatològiques adverses. 

Es mantindrà l'ordre i neteja en l'obra. 

 

LÍNIA DE VIDA MÒBIL PER ENCOFRATS 

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució dels encofrats, s'utilitzaran línies de vida 

mòbils. 

Un cop muntades en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la 

verificació de les seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància 

 

A) Instal·lació de la línia de vida.  

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris 

per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, 

la majoria dels fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la 

instal·lació del sistema. 

 

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 

aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 

s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la 

responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 

 

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 

 

1. Dades del instal·lador: 

• Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

 

2. Certificació del sistema: 

Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 

imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, 

línia, absorbidor d'energia i carro). 

Si s'utilitzessin components de diferents fabricants, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 

d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

B) Utilització. 

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a 

utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 

Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de 

manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha 

aconseguir en l'obra de diferents formes: 

 

• Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

• Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

• Portar un sistema de registre d'accessos. 

 

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots 

els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha 

estat desplegat en una caiguda. 

 

C) Manteniment del sistema. 

La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que 

segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser 

anual. 

D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el 

sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels 

components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui 

el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 

 

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús.  

La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 
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Les línies de vida hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència, i hauran de disposar del 

corresponent marcatge CE. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de 

Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

CABLE FIADOR DE SEGURETAT 

Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes. 

Una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la 

verificació de les seves característiques i la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància. 

El cable emprat serà de bona qualitat i resistència adequada. 

El cable fiador serà instal·lat per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència a la ruptura. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 

Els cables hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupació a aquest objecte del personal competent 

i seguretat dels propis treballadors. Les oportunes autoritzacions seran sol·licitades per les empreses 

usuàries de les instal·lacions, justificant els esmentats extrems, de la Direcció General de Treball, la qual 

resoldrà amb els assessoraments convenients. 

"En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables." 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar la connexió de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per a materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'acoblament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici 

dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

LÍNIA DE VIDA TÈXTIL 

Com  a mitjà de seguretat para evitar les caigudes d´ alçada en l´ obra, s´utilizaran línies de vida tèxtils. 

Una cop muntades a l´obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vistes a la 

verificació de les seves característiques i la seguretat de la feina dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que les línies siguin traslladades, modificades o tinguin 

reparacions d´importància. 

 

A) Instal·lació de la línia de vida.  

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris 

per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, 

la majoria dels fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la 

instal·lació del sistema. 

 

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 

aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 

s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la 

responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 

 

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 

 

1. Dades del instal·lador: 

• Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

 

2. Certificació del sistema: 

Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 

imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, 

línia, absorbidor d'energia i carro). 
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Si s'utilitzessin components de diferents fabricants, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 

d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

B) Utilització. 

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a 

utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 

Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de 

manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha 

aconseguir en l'obra de diferents formes: 

 

• Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

• Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

• Portar un sistema de registre d'accessos. 

 

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots 

els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha 

estat desplegat en una caiguda. 

 

C) Manteniment del sistema. 

La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que 

segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser 

anual. 

D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el 

sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels 

components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui 

el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 

 

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús.  

La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

Les línies de vida hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència, i hauran de disposar del 

corresponent marcatge CE. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de 

Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

LÍNIES DE VIDA EN COBERTES 

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució de la coberta, s'utilitzaran línies de vida. 

Un cop muntades en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la 

verificació de les seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o 

reparacions d'importància 

 

A) Instal·lació de la línia de vida.  

És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris 

per al muntatge. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, 

la majoria dels fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la 

instal·lació del sistema. 

Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és 

aconsellable que el muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament 

s'executa de la manera més adequada i per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la 

responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 

 

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 

 

1. Dades del instal·lador: 

• Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 
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• Assegurança de responsabilitat civil. 

 

2. Certificació del sistema: 

Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 

imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, 

línia, absorbidor d'energia i carro). 

Si s'utilitzessin components de diferents fabricants, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 

d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 

3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

B) Utilització. 

Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a 

utilitzar el sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 

Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de 

manera que únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha 

aconseguir en l'obra de diferents formes: 

 

• Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

• Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

• Portar un sistema de registre d'accessos. 

 

Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots 

els elements del sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha 

estat desplegat en una caiguda. 

 

C) Manteniment del sistema. 

La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que 

segueixen complint amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser 

anual. 

D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el 

sistema (desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels 

components, i abans de tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui 

el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 

 

D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús.  

La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

Les línies de vida hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència, i hauran de disposar del 

corresponent marcatge CE. 

Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 

adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills 

del trencament eventual dels cables. 

Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o 

nus. 

Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan 

sigui de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 

operacions d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 

l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 

suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 

El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de 

Prevenció, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a 

la seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

BARANES D'ESCALES I FORJATS 

Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del 

mateix que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant. 

Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 

hi hagi un potencial risc de caiguda. 

Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.  

La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofrat, per les obertures 

en façana o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà mitjançant la col·locació de baranes. 

Les baranes de seguretat utilitzades en aquesta obra, hauran de complir les especificacions recollides pel: 

 

RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar en les obres, en 

concret en la part C: Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l'exterior 

dels locals. Punt 3. Caigudes d'alçada.  
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L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó 

intermedi i sòcol de 15 cm. d'alçada. 

Es recomana en lòbra l'ús de baranes de 100 cm. d'alçada, de conformitat UNE 13.374. 

 

La barana la posarà personal qualificat. 

La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents. 

Seran capaços de resistir una càrrega de 150 kg per metre lineal. 

La disposició i subjecció del valencià del forjat es realitzarà segons el que disposa Plànols. 

La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 

persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin 

rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a 

riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana. 

b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la barana. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

La barana inspeccionarà periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seva reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 

XARXES. TIPUS-U VERTICALS 

La utilització de xarxes verticals Tipus-U en aquesta obra té per objecte: 

 

 a) Impedir la caiguda de persones o objectes. 

 b) Limitar la caiguda de persones o objectes. 

 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra: 

S'utilitzaran per a la protecció en façanes, tant exteriors com les que donen a grans patis interiors. Aniran 

subjectes a uns suports verticals i al sostre. 

La xarxa vertical de subjectar a uns suports verticals o al sostre. 

La xarxa serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 

L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a forquilles metàl·liques embegudes en el forjat separades com a 

màxim 1,00 m, el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 mm. 

La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 

amb corda de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

La xarxa disposarà, unida a la corda perimetral i del mateix diàmetre d'aquella, de cordes auxiliars de 

longitud suficient per a la seva lligat a pilars o elements fixos de l'estructura. 

 

B) Posada en obra i muntatge 

En primer lloc, s'ha de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa (material, llum de malla, diàmetre de la 

corda, etc.), suports i accessoris són els elegits i vénen complets 

Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels 

suports (deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o 

metàl·liques). També s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al 

muntatge 

Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és 

possible en embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

Els suports i elements metàl·lics haurien d'anar a llocs on no puguin patir cops ni deterioraments per altres 

materials i protegits contra la humitat. Els petits accessoris han d'estar en caixes. 

Previsió d'equips de protecció individual i bastides auxiliars a emprar en el muntatge: El muntatge sol 

implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnès de seguretat necessaris per als 

muntadors, amb el llarg de corda adequat, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 

s'eviti en tot moment la caiguda lliure. Així mateix, s'han de tenir previstos i disposats, si escau, les bastides 

auxiliars de posada en obra dels suports. 

Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 

una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 

formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 

específics : 

 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 

b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 

ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 

C) Revisions i proves periòdiques:  

Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és 

possible, almenys el següent 
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c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 

dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa 

c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 

complement del punt anterior. 

 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 

 

Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa 

(trencament de cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris 

(trencaments, deformacions permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes 

esmentats s'estudiarà la seva possible reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes 

exigides. 

 

D) Operacions de desmuntatge: 

Les xarxes només podran ser desmuntades sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o 

professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica 

per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de desmuntatge o transformació de la xarxa. 

b) La seguretat durant el desmuntatge o la transformació de la xarxa. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

S'ha de procedir en sentit invers al muntatge, utilitzant sempre la protecció personal 

Emmagatzematge en obra fins al seu transport al magatzem: 

 

S'ha de realitzar en condicions similars a les que es van utilitzar en l'arribada de les xarxes. Les xarxes es 

empaquetar, netejant prèviament dels objectes que hagin quedat retinguts entre les malles. 

 

Transport en condicions adequades: 

 

El transport a una altra obra o al magatzem s'ha de fer de manera que les xarxes no pateixin deteriorament 

per enganxades o ruptures i que els suports no es deformin, pateixin impactes o esforços inadequats. Els 

petits accessoris s'han de transportar en caixes per evitar pèrdues. 

 

Convé que les xarxes de protecció vagin de l'obra al magatzem i no directament a una altra obra, perquè 

puguin ser sotmeses a una revisió a fons tots els seus elements. 

 

E) Emmagatzematge i manteniment: 

Una vegada les xarxes al magatzem, s'ha de procedir a la detallada revisió dels elements tèxtils i metàl·lics, 

realitzant, si s'escau, les reparacions necessàries. En cas que no sigui possible la reparació en condicions 

que garanteixin la funció protectora a què estan destinades, han de rebutjar. 

Els elements metàl·lics que hagin estat utilitzats en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han 

de pintar-almenys una vegada cada any. Tots els elements s'emmagatzemaran a l'abric de la intempèrie. 

Les xarxes estaran, a més, fora de l'abast de la llum i de fonts de calor, netes d'objectes, sense contacte 

directe amb el sòl i en zones amb el menor grau possible d'humitat. 

 

XARXES PER A BUITS HORITZONTALS  

La xarxa de seguretat per a ús en buits horitzontals està destinada a evitar la caiguda d'operaris i materials 

pels buits dels forjats. 

Es col·locarà en aquesta obra per considerar que des del punt de vista de la seguretat és la més 

convenient. 

 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra: 

Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

Les cordes perimetrals estaran subjectes fortament mitjançant ganxos als puntals de l'encofrat i 

aproximadament a un metre per sota del mateix sostre, cobrint tota la superfície d'encofrat. 

L'ancoratge dels suports a l'obra es pot fer de les següents maneres: 

 

a.1 Per a les operacions d'encofrat, ferrallat, formigonat i desencofrat en les estructures de formigó armat, la 

xarxa es subjectara a un suport metàl·lic, que al seu torn es fixa a l'estructura de l'edifici. 

a.2 Per al muntatge d'estructures metàl·liques i cobertes, la xarxa ira posada en estructura metàl·lica sota 

de les zones de treball. 

 

La posada en obra de la xarxa s'ha de fer de manera pràctica i fàcil. 

La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts, aproximadament cada metre, els mitjans de 

fixació o suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la 

legislació vigent i ser d'un material de característiques anàlogues de la xarxa que s'utilitza. 

La xarxa es fixarà als suports des de diversos punts de la corda límit o perimetral, amb l'ajuda d'estreps 

adequats, o altres mitjans de fixació que ofereixin les mateixes garanties, tal com tensors, mosquetons amb 

tancament de seguretat, etc. 

Aquesta protecció col·lectiva s'empren en la fase d'estructura per protegir les caigudes de persones a 

diferent nivell. 

La xarxa serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 
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La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 

amb corda de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

 

B) Posada en obra i muntatge 

Revisió de xarxes, suports i accessoris: En primer lloc, s'ha de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa 

(material, llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), suports i accessoris són els elegits i vénen complets. 

Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels 

suports (deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o 

metàl·liques). També s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al 

muntatge 

Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és 

possible en embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

Els suports i elements metàl·lics haurien d'anar a llocs on no puguin patir cops ni deterioraments per altres 

materials i protegits contra la humitat. Els petits accessoris han d'estar en caixes. 

Previsió d'equips de protecció individual i bastides auxiliars a emprar en el muntatge: El muntatge sol 

implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 

muntadors, amb el llarg de corda adequat, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 

s'eviti en tot moment la caiguda lliure. Així mateix, s'han de tenir previstos i disposats, si escau, les bastides 

auxiliars de posada en obra dels suports. 

Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 

una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 

formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 

específics : 

 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 

b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 

 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 

ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 

C) Revisions i proves periòdiques: 

Després de cada moviment de les xarxes s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i unions, 

comprovant, a més, l'absència d'obstacles i buits. 

Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és 

possible, almenys el següent 

 

c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 

dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 

c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 

complement del punt anterior 

 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 

 

Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa 

(trencament de cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris 

(trencaments, deformacions permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes 

esmentats s'estudiarà la seva possible reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes 

exigides. 

 

Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: 

 

Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es 

requereixi, segons els casos, de manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, 

un dany a la pròpia xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre aquesta. 

 

D) Operacions de desmuntatge: 

Les xarxes només podran ser desmuntades sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o 

professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica 

per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de desmuntatge o transformació de la xarxa. 

b) La seguretat durant el desmuntatge o la transformació de la xarxa. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

S'ha de procedir en sentit invers al muntatge, utilitzant sempre la protecció personal 

Emmagatzematge en obra fins al seu transport al magatzem: 

S'ha de realitzar en condicions similars a les que es van utilitzar en l'arribada de les xarxes. Les xarxes es 

empaquetar, netejant prèviament dels objectes que hagin quedat retinguts entre les malles. 

Transport en condicions adequades. 
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El transport a una altra obra o al magatzem s'ha de fer de manera que les xarxes no pateixin deteriorament 

per enganxades o ruptures i que els suports no es deformin, pateixin impactes o esforços inadequats. Els 

petits accessoris s'han de transportar en caixes per evitar pèrdues. 

Convé que les xarxes de protecció vagin de l'obra al magatzem i no directament a una altra obra, perquè 

puguin ser sotmeses a una revisió a fons tots els seus elements. 

 

E) Emmagatzematge i manteniment: 

Una vegada les xarxes al magatzem, s'ha de procedir a la detallada revisió dels elements tèxtils i metàl·lics, 

realitzant, si s'escau, les reparacions necessàries. En cas que no sigui possible la reparació en condicions 

que garanteixin la funció protectora a què estan destinades, han de rebutjar. 

Els elements metàl·lics que hagin estat utilitzats en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han 

de pintar-almenys una vegada cada any. Tots els elements s'emmagatzemaran a l'abric de la intempèrie. 

Les xarxes estaran, a més, fora de l'abast de la llum i de fonts de calor, netes d'objectes, sense contacte 

directe amb el sòl i en zones amb el menor grau possible d'humitat. 

 

XARXA TIPUS-S PER A PROTECCIÓ HORITZONTAL EN ESTRUCTURES PREFABRICADES I NAUS 

INDUSTRIALS 

La xarxa de seguretat per a ús horitzontal Tipus-S per a protecció horitzontal en estructures prefabricades i 

naus industrials està destinada a retenir en la caiguda a operaris per buits del medi a protegir. 

Es col·locarà en aquesta obra per considerar que des del punt de vista de la seguretat és la més convenient. 

 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra: 

Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

Les cordes perimetrals estaran subjectes fortament mitjançant ganxos als puntals de l'encofrat i 

aproximadament a un metre per sota del mateix sostre, cobrint tota la superfície d'encofrat. 

L'ancoratge dels suports a l'obra es pot fer de les següents maneres: 

 

a.1 Per a les operacions d'encofrat, ferrallat, formigonat i desencofrat en les estructures de formigó armat, la 

xarxa es subjectara a un suport metàl·lic, que al seu torn es fixa a l'estructura de l'edifici. 

a.2 Per al muntatge d'estructures metàl·liques i cobertes, la xarxa ira posada en estructura metàl·lica sota 

de les zones de treball. 

 

La posada en obra de la xarxa s'ha de fer de manera pràctica i fàcil. 

La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts, aproximadament cada metre, els mitjans de 

fixació o suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la 

legislació vigent i ser d'un material de característiques anàlogues de la xarxa que s'utilitza. 

La xarxa es fixarà als suports des de diversos punts de la corda límit o perimetral, amb l'ajuda d'estreps 

adequats, o altres mitjans de fixació que ofereixin les mateixes garanties, tal com tensors, mosquetons amb 

tancament de seguretat, etc. 

Aquesta protecció col·lectiva s'empren en la fase d'estructura per protegir les caigudes de persones a 

diferent nivell. 

La xarxa serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 

La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 

amb corda de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

 

B) Posada en obra i muntatge 

Revisió de xarxes, suports i accessoris: En primer lloc, s'ha de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa 

(material, llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), suports i accessoris són els elegits i vénen complets. 

Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels 

suports (deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o 

metàl·liques). També s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al 

muntatge 

Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és 

possible en embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

Els suports i elements metàl·lics haurien d'anar a llocs on no puguin patir cops ni deterioraments per altres 

materials i protegits contra la humitat. Els petits accessoris han d'estar en caixes. 

Previsió d'equips de protecció individual i bastides auxiliars a emprar en el muntatge: El muntatge sol 

implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 

muntadors, amb el llarg de corda adequat, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 

s'eviti en tot moment la caiguda lliure. Així mateix, s'han de tenir previstos i disposats, si escau, les bastides 

auxiliars de posada en obra dels suports. 

Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 

una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 

formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 

específics : 

 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 

b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 

 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 

ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 
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C) Revisions i proves periòdiques: 

Després de cada moviment de les xarxes s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i unions, 

comprovant, a més, l'absència d'obstacles i buits. 

Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és 

possible, almenys el següent 

 

c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 

dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 

c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 

complement del punt anterior 

 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 

 

Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa 

(trencament de cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris 

(trencaments, deformacions permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes 

esmentats s'estudiarà la seva possible reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes 

exigides. 

 

Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: 

 

Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es 

requereixi, segons els casos, de manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, 

un dany a la pròpia xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre aquesta. 

 

D) Operacions de desmuntatge: 

Les xarxes només podran ser desmuntades sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o 

professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica 

per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 

a) La comprensió del pla de desmuntatge o transformació de la xarxa. 

b) La seguretat durant el desmuntatge o la transformació de la xarxa. 

c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 

negativament la seguretat de la xarxa. 

e) Les condicions de càrrega admissible 

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

 

S'ha de procedir en sentit invers al muntatge, utilitzant sempre la protecció personal 

Emmagatzematge en obra fins al seu transport al magatzem: 

S'ha de realitzar en condicions similars a les que es van utilitzar en l'arribada de les xarxes. Les xarxes es 

empaquetar, netejant prèviament dels objectes que hagin quedat retinguts entre les malles. 

Transport en condicions adequades. 

El transport a una altra obra o al magatzem s'ha de fer de manera que les xarxes no pateixin deteriorament 

per enganxades o ruptures i que els suports no es deformin, pateixin impactes o esforços inadequats. Els 

petits accessoris s'han de transportar en caixes per evitar pèrdues. 

Convé que les xarxes de protecció vagin de l'obra al magatzem i no directament a una altra obra, perquè 

puguin ser sotmeses a una revisió a fons tots els seus elements. 

 

E) Emmagatzematge i manteniment: 

Una vegada les xarxes al magatzem, s'ha de procedir a la detallada revisió dels elements tèxtils i metàl·lics, 

realitzant, si s'escau, les reparacions necessàries. En cas que no sigui possible la reparació en condicions 

que garanteixin la funció protectora a què estan destinades, han de rebutjar. 

Els elements metàl·lics que hagin estat utilitzats en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han 

de pintar-almenys una vegada cada any. Tots els elements s'emmagatzemaran a l'abric de la intempèrie. 

Les xarxes estaran, a més, fora de l'abast de la llum i de fonts de calor, netes d'objectes, sense contacte 

directe amb el sòl i en zones amb el menor grau possible d'humitat. 

 

6.- INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 
 

Per la realització de les instal·lacions provisionals, els treballadors que les realitzin hauran de complir les 

mesures de seguretat i instruccions de la mateixa manera que els que faran l’obra definitiva. 

 

6.1.- Instal·lació elèctrica 
 

L’alimentació elèctrica es farà a partir del quadre provisional d’obres, que haurà de complir les normes de 

l’empresa subministradora. 

 

El quadre elèctric provisional haurà de disposar d’un diferencial general de 300 mA de sensibilitat, i d’un 

altre diferencial de 30mA de sensibilitat que donarà servei als endolls de connexió d’aparamenta portàtil. 

 

Una vegada al dia, a l’inici del treball, es comprovarà el correcte funcionament dels diferencials. 

 

Existiran tants magnetotèrmics com sectoritzacions s’hagin realitzat per la instal·lació provisional. El valor de 

la intensitat dels magnetotèrmics estarà d’acord amb la secció del conductor que surt del mateix. 
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En el moment que la instal·lació tingui entitat suficient com per precisar canvis de seccions importants o 

subquadres per plantes, hi haurà d’haver caixes de proteccions que assegurin la protecció magnetotèrmica i 

diferencial. 

 

Tots els conductors de la instal·lació provisional hauran de tenir un nivell d’aïllament de 1.000 V i estar 

situats en zones que no siguin de pas i que no presentin riscos per aquests conductors. 

 

En una zona allunyada de possibles interferències amb altres instal·lacions (aigua, etc.), es clavaran 

piquetes per constituir la xarxa de terres provisional, la qual es conduirà cap el quadre de distribució. 

 

El nivell màxim de resistència de terra tolerable serà de 25 Ω, i es comprovarà el seu valor cada mes. 

 

Els equips d’il·luminació i de connexió d’equips elèctrics haurà de ser estanc i robust, amb un índex de 

protecció de com a mínim IP 69. 

 

 

6.2.- Instal·lació de fontaneria 
 

L’obra haurà de disposar d’aigua corrent potable a peu d’obra, allunyada un mínim de 15 m. del quadre 

general d’entrada de corrent elèctric 

 

 

6.3.- Instal·lació de telèfon 
 

L’encarregat de l’obra disposarà de telefonia mòbil o fixa dins del recinte de l’obra. 

En lloc visible (preferentment a la porta de la farmaciola) existiran els telèfons d’emergència del centre 

hospitalari més proper, bombers, ambulància, i les companyies d’aigua, gas i electricitat que puguin ser 

afectades per l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.- Instal·lació de protecció contra ncendis 
 

El risc d´incendi és de nivell "Baix", la qual cosa fa que amb adopció de mitjans d'extinció portàtils d'acord 
amb el tipus de foc a extingir, sigui suficient: 
 

 
Classe de 

Foc   

 
Materials a extingir 

 
Extintor recomanat  (*) 

 

 
A 

 
• Materials sòlids que formen brases 

 
Pols ABC, Aigua, Escuma 

i CO2 
 

 
B 

 
• Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, etc.)  
• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, plàstics 

termoplàstics, *PVC, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC, 

Escuma i CO2 

 
C 

 
• Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas 

propà, gas butà, etc.)  
• Focs originats per combustibles líquids sota pressió (circuits 

d'olis, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC,  

i CO2 

 
 

D 

 
• Focs originats per la combustió de metalls inflamables i 

compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc..)  

 
Consultar amb el 

proveïdor en funció del 
material o materials a 

extinguir.  
 

(*) La utilització de mitjans d'extinció d'incendis, tal com es recullen en el Pla d'Emergència  de l'obra, es 
realitzarà com a fase inicial i de xoc enfront de l'incendi, fins a l'arribada dels bombers, als quals es donarà 
avís en qualsevol cas.  
 
 
 
6.5.- Serveis higiènics i locals de descans o allotjament 
 

Estaran d’acord amb el que es determina al Reial Decret 1627/97, concretament als punts 15 i 16 de  

l’apartat A de l’annex IV. 

 

 

6.6.- Serveis mèdics i de primers auxilis 
 

La farmaciola disposarà com a mínim de : 

 

Pomada per cremades. 

Crema o altres substàncies desinfectants i antisèptiques. 

Aspirines analgèsiques (termalgin, gelocatil, aspirina, etc.) que no provoquin somnolència ni altres efectes 

secundaris que puguin afectar la seguretat del treballador. 

Col·liri per neteges oculars. 
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Vas de neteja ocular. 

Benes. 

Tires adhesives asèptiques. 

Tisores. 

Pinces. 

 

El telèfon d’emergència mèdica estarà situat en la tapa d’aquesta farmaciola, així com l’adreça dels centres 

mèdics més operatius i un plànol per arribar-hi. 

 

Almenys un dels operaris de l’obra que en qualsevol moment estigui treballant, tindrà coneixements bàsics 

de primers auxilis, i el seu nom estarà reflectit també a la farmaciola. 

 

En la zona on hi hagi la farmaciola, es disposarà d’aigua potable en quantitat suficient, i si és possible, 

aquesta serà aigua corrent de xarxa pública. 

 

 

7.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

 

7.1.- Servei tècnic de seguretat i salut 
 

En compliment del que s’indica al Reglament dels Serveis de Prevenció, cal que totes les empreses 

implicades en l’obra tinguin resolt el sistema de prevenció, ja sigui amb assumpció per part de l’empresari o 

autònom, per treballadors designats que tinguin la formació suficient, disposant d’un servei de prevenció 

extern degudament autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 

 

 

7.2.- Servei mèdic 
 

Forma part del mateix sistema preventiu del servei tècnic i haurà d’estar cobert també pel servei de 

prevenció. 

 

També cal que les empreses disposin del contracte, obligatori, amb la seva Mútua d’accidents de treball. 

 

Tots els treballadors de l’obra hauran d’haver passat el reconeixement mèdic periòdic. 

 

 

 

 

8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

En aplicació del present estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en 

el treball en el que s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions contingudes en 

l’estudi en funció dels seu propi sistema d’execució de l’obra. 

 

En aquest pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells 

de protecció previstos en l’estudi. 

 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes 

de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà 

implicar disminució de l’import total del pressupost. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

En el cas d’obres de les Administracions Públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració 

Pública que hagi adjudicat l’obra. 

 

En relació amb els llocs de treball en l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball a que es refereix aquest 

article, constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas, avaluació 

dels riscos i planificació de l’activitat preventiva a les que es refereix el capítol II del Reial Decret, pel que 

s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 

l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però 

sempre amb l’aprovació expressa. 

 

Qui intervingui en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció en les empreses intervinents en la mateixa, i els representants dels treballadors, podran presentar 

per escrit i de forma raonable, les suggerències i alternatives que estimin oportunes. A tal efecte, el pla de 

seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent dels mateixos. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
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9.-  CONCLUSIONS 
 

Aquest estudi de seguretat i salut es considera suficientment justificat i definidor. 

 

 

 

Torelló, 7 de setembre de 2012 

 

Els enginyers industrials autors del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Colomer Oferil                             Blai Parramon Pla 

Col. núm.: 6.115                                    Col. núm.: 15.222                                                                         
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D´APLICACIÓ 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a : 

 

Accidents de treball. Notificació. 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 

compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 

n. 311, 29/12/1987). 

 

Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 

2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

 

• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de 

Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 

• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 

1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 

treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 

• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 

17/06/2000). 

 

 

• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 

05/04/2003). 

 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 

químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 

01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

 

Aparells elevadors i de manejament mecànic.  

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 

manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 

121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 

141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 

• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  

Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 

Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 

 

Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 

396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  

 

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 

de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) 

(Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 

 

Avís previ d'obres. Models de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 

previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 

05/11/2002). 

 

• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 

2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
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Centres de treball. Comunicacions d’obertura 

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de 

treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 

 

• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 

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. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 

(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció  (4rt)  

Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 

 

Conveni col.lectiu provincial .  

 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.   

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 

Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 

18/07/2006). 

 

CTE. Còdi tècnic de l’edificació.  

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 

d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

 

• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 

23/10/2007) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre 

de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

 

• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 

Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 

• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 127, 29/05/2006). 

 

• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 

d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 

d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 

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. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 

(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 

30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 

12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
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Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial 

decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 

 

• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 

apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria 

única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la 

Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 

Estatut dels treballadors.  

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 

Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Explosius. Reglament. 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

61, 12/03/1998). 

 

• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 

 

Explosius voladures especials. 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X 

"Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 

 

Grues mòbils autopropulsades usades . 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa 

a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i 

Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 

Grues torre per a obres o altres aplicacions. 

Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  

 

Infraccions i sancions en l’ordre social. 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 

2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 

22/09/2000). 

 

• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 

2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

•  

• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat 

(BOE, 19/10/2006). 

 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 

Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 

d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 

 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat 

social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 

25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 

 

Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 

Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

 

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 

2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  

 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 

en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 

amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 

1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  
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Màquines. Emissions sonores.  

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 

de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 

04/05/2006). 

 

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 

Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 

1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

• Marcatge CE. Màquines 

 

• Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 

del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 

1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 

comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 

previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 

05/11/2002). 

 

 

 

Obra Pública   

Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 

06/01/2008. 

 

Prevenció de riscos laborals. 

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre 

social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 

• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 

32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 

13/12/2003). 

 

• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 

l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 

Risc elèctric.  

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial 

decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 

 

Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

 

Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 

d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Serveis de prevenció. Reglament 

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
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• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 

104, 01/05/1998). 

 

• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 

maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.   

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció 

d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 

 

Subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 

1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 

 

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial 

decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 

 

Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 

 

 

 

2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l'assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica 

de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 

 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

  

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa podrà aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a 

l'informe. 

 

L'acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les ordenances i 

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de complir-les. 

 

El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines de treball. 

 

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 

que intervé a l'obra. 

 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 

(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 

metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de 

vida útil. 

 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

 

 

4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència 

en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 

treballadors d'aquest sector. 

 

CASC :  

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

 

Ha d'estar homologat d'acord amb la normativa de la CE EN 397 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han 

de ser substituïts per uns altres de nous. 

 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en 

contacte amb el cap. 

 

CALÇAT DE SEGURETAT :  

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 

possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 

amb la Normativa vigent CE EN –345/ EN -346. 

 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser 

de goma.  

 

GUANTS : 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer 

servir guants. Aquests poden ser de diferents materials. 

 

Han d'estar homologats segons la Normativa CE EN 420. 

 

PROTECTORS AUDITIUS :  

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és 

obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

 

Aquests protectors han d'estar homologats per CE EN 352-1 i CE EN 352-2. 

 

PROTECTORS DE LA VISTA :  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats per la normativa CE EN 166. 

 

ROBA DE TREBALL :  

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 

l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 

etc.) i fàcil de netejar. 

 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir de roba 

impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 
                    
 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
 

8 

5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de 

pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 

 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ : 

Tindran com a mínim 200 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. En tot moment estarà 

garantida l’estabilitat de la tanca. 

 

BARANES : 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 

 

Hauran de tenir la resistència suficient per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de 

protecció de 90 cm., llistó intermedi i entornpeu. 

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT ( ANCORATGES ) : 

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

protectora. 

 

ESCALES DE MÀ :  

Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per dues persones. La 

longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

 

 

 

6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT :  

 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

 

SERVEI MÈDIC : 

 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar o bé d’haver 

renunciat al reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions mèdiques 

periòdiques dels treballadors ja contractats. 

 

 

 

7.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

 Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 

a les necessitats dels treballadors. 

8.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi de seguretat i salut que siguin 

abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

 

 

 

9.- OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (ART.19 DEL RD 1627/97) 
 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla 

de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.        

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 

competents.  

 

 

 

10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

 El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en 

què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

 

 Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 

amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 

procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

 

 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el 

projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest Estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació 
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del tècnic autor de l'Estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 

d'execució d'obres. 

 

 

 

11.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

 A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 

contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 

facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 

considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 

de treball dins del termini de 24 hores. 

 

 

Torelló, 7 de setembre de 2012 

 

 

L’Enginyer industrial:                                                                         L’Enginyer industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Colomer Oferil          Blai Parramon Pla 

Col·legiat 6.115           Col·legiat 15.222. 
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1.-AMIDAMENTS 
 

 

 



AMIDAMENTS  
120081 ESS  
ETA P D'OSONA NORD I VOLTEGANÈS (1ª FASE)  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
7 setembre 2012  Pàgina 1  

01 TANCAMENTS DE L'OBRA  
H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m  
 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
 formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Perimter tancament obra segons 1 540,00 540,00 540,00 
 plànol  
  __________________________________________  
 540,00 
H6AZ54A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
 amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de 
 malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Perimter tancament obra segons 1 1,00 1,00 
 plànol  
  __________________________________________  
 1,00 
H6AZ59A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, 
 amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de 
 malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Perimter tancament obra segons 2 2,00 2,00 
 plànol  
  __________________________________________  
 2,00 
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02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a 
 obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de 
 lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de 
 llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
Act001 Termini execució obra 12 12,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
IQU15321 mes Llog. mòd.pref.oficina 8,2x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament poliuretà  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra 
 de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de 
 poliuretà , paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació 
 elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 
 protecció 
Act001 Termini execució obra 12 12,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.  
 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 
Act001 Termini execució obra 12 12,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  
 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 
Act001 Termini execució obra 12 12,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i  
 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 
Act001 Termini execució obra 1 12,00 12,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions  
 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 
Act001 Termini execució obra 2 4,00 12,00 96,00 96,00 
  __________________________________________  
 96,00 
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS  
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
 general de seguretat i salut en el treball 
Act001 Termini execució obra 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS  
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 
 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS  
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 
 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
Act001 Reposició material 1 4,00 4,00 4,00 
  __________________________________________  
 4,00 
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03 SENYALITZACIÓ  
HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt  
 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Àmbit obra 4 4,00 4,00 
  __________________________________________  
 4,00 
HBB11261 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt.  
 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Àmbit obra 4 4,00 4,00 
  __________________________________________  
 4,00 
HBB11351 u Placa pintura reflectant octogonal,D=60cm,fix.mec.+desmunt.  
 Placa amb pintura reflectant octogonal  de 60 cm de diàmetre, per 
 a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Àmbit obra 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
080153S03 u Placa seguretat laboral, acer serigraf. 105x175cm, fix. mecànic  
 Placa de senyalització de seguretat laboral d'entrada d'obra, de 
 planxa d'acer llisa seregrafiada amb els diferents riscos, de 
 105x75 cm, fixada mecànicament, inclòs desmuntatge, segons 
 requeriments del Reial Decret 485/97 
Act001 Àmbit obra 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v  
 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 
Act001 Àmbit obra 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo  
 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 
 normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 
 rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 
 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Àmbit obra 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm  
 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
Act001 Àmbit obra 10 10,00 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 
HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs  
 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia 
 de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
Act001 Àmbit obra 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs  
 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de 
 protecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge 
  
Act001 Previsió delimitació perimetre 1 800,00 800,00 800,00 
 rases i excavacions dipòsits  
  __________________________________________  
 800,00 
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g  
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
 un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
Act001 Previsió operaris obra 15 15,00 
Act001 Previsió personal tècnic obra 8 8,00 
Act001 Previsió visites 5 5,00 28,00 
  __________________________________________  
 28,00 
H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV  
 vul.g=1,35mm,visor inactínic  
 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 
Act001 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.  
 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 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat  
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
 seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
 UNE-EN 458 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H1431101 u Protector auditiu tap escuma  
 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
 352-2 i UNE-EN 458 
Act001 30 30,00 30,00 
  __________________________________________  
 30,00 
H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.  
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
 segons UNE-EN 405 
Act001 20 20,00 20,00 
  __________________________________________  
 20,00 
H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.  
 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
 segons UNE-EN 149 
Act001 10 10,00 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 
H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell  
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
 dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
 interior, i subjecció elàstica al canell 
Act001 30 30,00 30,00 
  __________________________________________  
 30,00 
H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril  
 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 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H145K5DB u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió  
 màx.26500V  
 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
 classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologats 
 segons UNE-EN 420 
Act001 2 2,00 2,00 
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  __________________________________________  
 2,00 
H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5  
 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
 agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
 420 
Act001 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.  
 Corda de poliamida d'alta tenacitat,  de 16 mm de diàmetre, per a 
 sirga de cinturó de seguretat 
Act001 50 50,00 50,00 
  __________________________________________  
 50,00 
H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic  
 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
 caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
 amb tac mecànic 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb  
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.  
 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de 
 polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada 
 de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, 
 homologat segons CE 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met  
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
 obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i 
 folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
 20347 
Act001 Previsió operaris obra 10 10,00 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 
H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis  
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
 rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i 
 antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
 despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques 
Act001 Previsió operaris obra 15 15,00 
Act001 Previsió personal tècnic obra 8 8,00 23,00 
  __________________________________________  
 23,00 
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.  
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.  
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
Act001 20 20,00 20,00 
  __________________________________________  
 20,00 
H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu  
 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 
Act001 20 20,00 20,00 
  __________________________________________  
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 20,00 
H147N000 u Faixa prot.dorslumbar  
 Faixa  de protecció dorslumbar 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.  
 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
 l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
Act001 Previsió operaris obra 15 15,00 
Act001 Previsió personal tècnic obra 8 8,00 
Act001 Previsió visites 5 5,00 28,00 
  __________________________________________  
 28,00 
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.  
 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada, inclou 
 muntatge i desmuntatge 
  
Act001 Previsió protecció rases i 1 100,00 100,00 100,00 
 excavacions dipòsits  
  __________________________________________  
 100,00 
H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.  
 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
 seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu 
 anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i 
 amb el desmuntatge inclòs 
Act001 30 30,00 30,00 
  __________________________________________  
 30,00 
H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=  
 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de 
 pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
 ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
 inclòs 
Act001 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc  
 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
 incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
 inclòs 
Act001 3 3,00 3,00 
  __________________________________________  
 3,00 
080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases  
 Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons 
 de fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim 
 de 60 cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, 
 inclòs barana a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i 
 desmuntatge 
Act001 5 5,00 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 
080153S06 m2 Tapa provisional per a forats  
 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada 
 per taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments 
 involuntaris, muntatge i desmuntatge inclòs 
Act001 4 5,00 20,00 20,00 
  __________________________________________  
 20,00 
H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè  
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
 polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del 
 desnivell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé 
 directament al terra amb el corresponent element de protecció, 
 tipus bolet 

  
Act001 Protecció rasa canonada 2 250,00 500,00 
Act001 Protecció excavació dipòsit i 1 150,00 150,00 650,00 
 elements elevats de formigó  
  __________________________________________  
 650,00 
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06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT  
H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers.  
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 
 persones 
  ______________________  
 12,00 
H16F1004 h Formació Seg.Salut  
 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
Act001 4 12,00 48,00 48,00 
  __________________________________________  
 48,00 
H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
 proteccions 
Act001 6 12,00 72,00 72,00 
  __________________________________________  
 72,00 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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01 TANCAMENTS DE L'OBRA  
H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m 2,95 
 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i 
 amb el desmuntatge inclòs 
 DOS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
H6AZ54A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des 76,60 
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
 metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
 SETANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
H6AZ59A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des 261,00 
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb 
 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
 metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
 DOS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS  
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02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m 172,21 
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 
  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les 
 d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 
 interruptor, endolls, i quadre de protecció 
 CENT SETANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
IQU15321 mes Llog. mòd.pref.oficina 8,2x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament poliuretà 162,90 
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 
 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
 , paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 
 un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
 CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA  
 CÈNTIMS  
HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc. 101,21 
 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 
 CENT UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc. 110,39 
 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 
 CENT DEU  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i 125,93 
 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 
 CENT VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 18,39 
 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 
 DIVUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 109,80 
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
 general de seguretat i salut en el treball 
 CENT NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 72,75 
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 
 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
 SETANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  



QUADRE DE PREUS 1  
120081 ESS  
ETA P D'OSONA NORD I VOLTEGANÈS (1ª FASE)  
CODI UT RESUM PREU 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  
7 setembre 2012  Pàgina 3  

03 SENYALITZACIÓ  
HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt 48,32 
 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
HBB11261 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt. 90,53 
 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
HBB11351 u Placa pintura reflectant octogonal,D=60cm,fix.mec.+desmunt. 68,79 
 Placa amb pintura reflectant octogonal  de 60 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
080153S03 u Placa seguretat laboral, acer serigraf. 105x175cm, fix. mecànic 48,22 
 Placa de senyalització de seguretat laboral d'entrada d'obra, de 
 planxa d'acer llisa seregrafiada amb els diferents riscos, de 105x75 
 cm, fixada mecànicament, inclòs desmuntatge, segons 
 requeriments del Reial Decret 485/97 
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v 26,39 
 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 
 VINT-I-SIS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo 29,46 
 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
 amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
 quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
 fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 VINT-I-NOU  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm 10,00 
 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
 DEU  EUROS  
HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs 36,96 
 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de 
 bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
 TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs 1,48 
 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de 
 protecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge 

  
 UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g 6,09 
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
 SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV 8,15 
 vul.g=1,35mm,visor inactínic  
 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 
 VUIT  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,74 
 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 
 CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
 seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 
 458 
 CATORZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
H1431101 u Protector auditiu tap escuma 0,26 
 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
 352-2 i UNE-EN 458 
 ZERO  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,75 
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
 segons UNE-EN 405 
 ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part. 12,53 
 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
 segons UNE-EN 149 
 DOTZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,11 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
 dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
 interior, i subjecció elàstica al canell 
 UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 6,77 
 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 
 SIS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
H145K5DB u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió màx.26500V 71,93 
 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologats segons 
 UNE-EN 420 
 SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 6,10 
 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
 agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
 SIS  EUROS amb DEU CÈNTIMS  
H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint. 5,11 
 Corda de poliamida d'alta tenacitat,  de 16 mm de diàmetre, per a 
 sirga de cinturó de seguretat 
 CINC  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic 22,09 
 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
 caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
 tac mecànic 
 VINT-I-DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
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H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb 31,42 
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 
 TRENTA-UN  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg. 48,70 
 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i 
 ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de 
 guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, 
 homologat segons CE 
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 15,09 
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra 
 del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades 
 de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
 ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
 QUINZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
 rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i 
 antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
 despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques 
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 11,21 
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 ONZE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 6,44 
 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 
 SIS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
H147N000 u Faixa prot.dorslumbar 23,23 
 Faixa  de protecció dorslumbar 
 VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 19,42 
 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
 homologada segons UNE-EN 471 
 DINOU  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. 6,11 
 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada, inclou 
 muntatge i desmuntatge 

  
 SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm. 10,67 
 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
 seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu 
 anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb 
 el desmuntatge inclòs 
 DEU  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D= 22,91 
 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i 
 piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades 
 al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs 
 VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc 44,61 
 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
 pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN  
 CÈNTIMS  
080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases 38,00 
 Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de 
 fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60 
 cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, inclòs barana 
 a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i desmuntatge 
 TRENTA-VUIT  EUROS  
080153S06 m2 Tapa provisional per a forats 12,50 
 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per 
 taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments involuntaris, 
 muntatge i desmuntatge inclòs 
 DOTZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè 2,29 
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
 polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del 
 desnivell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé 
 directament al terra amb el corresponent element de protecció, tipus 
 bolet 

  
 DOS  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
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06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT  
H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers. 66,63 
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 
 persones 
 SEIXANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
H16F1004 h Formació Seg.Salut 18,57 
 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
 DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 40,78 
 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
 proteccions 
 QUARANTA  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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01 TANCAMENTS DE L'OBRA  
H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m  
 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i 
 amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  1,84 
 Materials.............................................................  1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,95 
H6AZ54A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
 metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  16,16 
 Materials.............................................................  60,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  76,60 
H6AZ59A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb 
 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
 metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  30,28 
 Materials.............................................................  230,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  261,00 
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02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 
  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les 
 d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 
 interruptor, endolls, i quadre de protecció 
 Materials.............................................................  172,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  172,21 
IQU15321 mes Llog. mòd.pref.oficina 8,2x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament poliuretà  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 
 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
 , paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 
 un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
 Materials.............................................................  162,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  162,90 
HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.  
 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 
 Materials.............................................................  101,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  101,21 
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  
 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 
 Materials.............................................................  110,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  110,39 
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i  
 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 
 Materials.............................................................  125,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  125,93 
080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions  
 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,39 
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS  
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
 general de seguretat i salut en el treball 
 Materials.............................................................  109,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  109,80 
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS  
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 
 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
 Materials.............................................................  72,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  72,75 
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03 SENYALITZACIÓ  
HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt  
 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  29,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,32 
HBB11261 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt.  
 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  72,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  90,53 
HBB11351 u Placa pintura reflectant octogonal,D=60cm,fix.mec.+desmunt.  
 Placa amb pintura reflectant octogonal  de 60 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  50,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,79 
080153S03 u Placa seguretat laboral, acer serigraf. 105x175cm, fix. mecànic  
 Placa de senyalització de seguretat laboral d'entrada d'obra, de 
 planxa d'acer llisa seregrafiada amb els diferents riscos, de 105x75 
 cm, fixada mecànicament, inclòs desmuntatge, segons 
 requeriments del Reial Decret 485/97 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,22 
HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v  
 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 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  8,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,39 
HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo  
 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
 amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
 quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
 fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  11,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,46 
HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm  
 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
 Mà d'obra ...........................................................  0,37 
 Materials.............................................................  9,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,00 
HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs  
 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de 
 bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  2,76 
 Materials.............................................................  34,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,96 
HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs  
 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de 
 protecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge 

  
 Mà d'obra ...........................................................  1,20 
 Materials.............................................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,48 
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g  
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
 Materials.............................................................  6,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,09 
H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV  
 vul.g=1,35mm,visor inactínic  
 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 
 Materials.............................................................  8,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,15 
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.  
 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 
 Materials.............................................................  5,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,74 
H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat  
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
 seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 
 458 
 Materials.............................................................  14,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,90 
H1431101 u Protector auditiu tap escuma  
 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
 352-2 i UNE-EN 458 
 Materials.............................................................  0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,26 
H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.  
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
 segons UNE-EN 405 
 Materials.............................................................  0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,75 
H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.  
 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
 segons UNE-EN 149 
 Materials.............................................................  12,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,53 
H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell  
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
 dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
 interior, i subjecció elàstica al canell 
 Materials.............................................................  1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,11 
H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril  
 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 
 Materials.............................................................  6,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,77 
H145K5DB u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió màx.26500V  
 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologats segons 
 UNE-EN 420 
 Materials.............................................................  71,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  71,93 
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H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5  
 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
 agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
 Materials.............................................................  6,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,10 
H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.  
 Corda de poliamida d'alta tenacitat,  de 16 mm de diàmetre, per a 
 sirga de cinturó de seguretat 
 Materials.............................................................  5,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,11 
H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic  
 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
 caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
 tac mecànic 
 Mà d'obra ...........................................................  2,20 
 Materials.............................................................  19,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,09 
H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb  
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 
 Materials.............................................................  31,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,42 
H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.  
 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i 
 ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de 
 guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, 
 homologat segons CE 
 Materials.............................................................  48,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,70 
H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met  
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra 
 del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades 
 de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
 ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
 Materials.............................................................  15,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,09 
H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis  
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
 rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i 
 antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
 despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques 
 Materials.............................................................  13,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,40 
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.  
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 Materials.............................................................  11,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,21 
 Materials.............................................................  11,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,21 
H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu  
 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 
 Materials.............................................................  6,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,44 
 
 
 

QUADRE DE PREUS 2  
120081 ESS  
ETA P D'OSONA NORD I VOLTEGANÈS (1ª FASE)  
CODI UT RESUM PREU 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  
7 setembre 2012  Pàgina 6  

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar  
 Faixa  de protecció dorslumbar 
 Materials.............................................................  23,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,23 
H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.  
 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
 homologada segons UNE-EN 471 
 Materials.............................................................  19,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,42 
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.  
 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada, inclou 
 muntatge i desmuntatge 

  
 Mà d'obra ...........................................................  1,10 
 Materials.............................................................  5,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,11 
H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.  
 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
 seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu 
 anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb 
 el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  4,04 
 Materials.............................................................  6,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,67 
H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=  
 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i 
 piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades 
 al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  12,12 
 Materials.............................................................  10,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc  
 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
 pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 Mà d'obra ...........................................................  8,45 
 Materials.............................................................  36,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,61 
080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases  
 Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de 
 fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60 
 cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, inclòs barana 
 a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i desmuntatge 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,00 
080153S06 m2 Tapa provisional per a forats  
 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per 
 taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments involuntaris, 
 muntatge i desmuntatge inclòs 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,50 
H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè  
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
 polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del 
 desnivell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé 
 directament al terra amb el corresponent element de protecció, tipus 
 bolet 

  
 Mà d'obra ...........................................................  1,10 
 Materials.............................................................  1,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,29 
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06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT  
H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers.  
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 
 persones 
 Mà d'obra ...........................................................  65,97 
 Materials.............................................................  0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,63 
H16F1004 h Formació Seg.Salut  
 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
 Mà d'obra ...........................................................  18,39 
 Materials.............................................................  0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,57 
H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
 proteccions 
 Mà d'obra ...........................................................  40,38 
 Materials.............................................................  0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,78 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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01 TANCAMENTS DE L'OBRA  
H6AA2111 Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m m  
 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 
 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, 
 fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 0,100 h 18,39 1,84 
B6AA211A Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 1,000 m 0,95 0,95 
 90x150mmxD4,5/3,5mm+b  
B6AZAF0A Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,300 u 0,42 0,13 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 % 1,80 0,03 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,95 
H6AZ54A1 Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des u  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
 tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge 
 inclòs 
A0121000 Oficial 1a 0,400 h 21,99 8,80 
A0140000 Manobre 0,400 h 18,39 7,36 
B6AZ54A1 Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m,bast.tub ac.galv.p/tanca 1,000 u 60,20 60,20 
 mò  
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 % 16,20 0,24 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,60 
H6AZ59A1 Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des u  
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
 tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge 
 inclòs 
A0121000 Oficial 1a 0,750 h 21,99 16,49 
A0140000 Manobre 0,750 h 18,39 13,79 
B6AZ59A1 Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m,bast.tub ac.galv.p/tanca 1,000 u 230,27 230,27 
 mò  
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 % 30,30 0,45 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  261,00 
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02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
IQU14411 Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m mes  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra  de 6x2,4 m, 
 amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
 instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 
 protecció 
BQU11411 Lloguer mòdul prefabricat magatzem 6x2,4m 1,000 mes 172,21 172,21 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,21 
IQU15321 Llog. mòd.pref.oficina 8,2x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament poliuretà mes  
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m 
 amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà , paviment de 
 lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 
 endolls, i quadre de protecció 
BQU11320 Lloguer mòdul prefabricat oficina 8,2x2,3m paret plafó acer lacat 1,000 mes 162,90 162,90 
 +aïllament poliuretà  
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,90 
HQU1A20A Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc. 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 
BQU1A20A Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m 1,000 mes 101,21 101,21 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21 
HQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc. 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 
BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist. 1,000 mes 110,39 110,39 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,39 
HQU1521A Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i 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 
BQU1521A Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist. 1,000 mes 125,93 125,93 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,93 
080153S08 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions h  
 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,39 
HQUA1100 Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS u  
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de 
 seguretat i salut en el treball 
BQUA1100 Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 1,000 u 109,80 109,80 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,80 
HQUA3100 Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS u  
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a 
 l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
BQUA3100 Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 1,000 u 72,75 72,75 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,75 
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03 SENYALITZACIÓ  
HBB11111 Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt u  
 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de 
 trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
BBL11102 Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos 1,000 u 29,75 29,75 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,32 
HBB11261 Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt. u  
 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de 
 trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
BBL12702 Placa circ.,D=90cm pintura reflectant,2usos 1,000 u 71,96 71,96 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,53 
HBB11351 Placa pintura reflectant octogonal,D=60cm,fix.mec.+desmunt. u  
 Placa amb pintura reflectant octogonal  de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
 trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
BBL13602 Placa octogonal,D=60cm pintura reflectant,2usos 1,000 u 50,22 50,22 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,79 
080153S03 Placa seguretat laboral, acer serigraf. 105x175cm, fix. mecànic u  
 Placa de senyalització de seguretat laboral d'entrada d'obra, de planxa d'acer llisa 
 seregrafiada amb els diferents riscos, de 105x75 cm, fixada mecànicament, 
 inclòs desmuntatge, segons requeriments del Reial Decret 485/97 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,22 
HBBAC005 Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v 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 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
BBBAC005 Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell 1,000 u 7,82 7,82 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,39 
HBBAC013 Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo u  
 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb 
 pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 
 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
BBBAC013 Senyal indicativa info.socors,normalitzada blanc s/verd,rectang/ 1,000 u 10,89 10,89 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,46 
HBC12300 Con de plàstic reflector h=50cm u  
 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
A0140000 Manobre 0,020 h 18,39 0,37 
BBC12302 Con plàstic reflector h=50cm,2usos 1,000 u 9,63 9,63 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 0,40 0,00 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
HBC1GFJ1 Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs u  
 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 
 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
A0140000 Manobre 0,150 h 18,39 2,76 
BBC1GFJ2 Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos 1,000 u 34,17 34,17 
BBC1GFJ2 Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos 1,000 u 34,17 34,17 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 2,80 0,03 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,96 
HBC19081 Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs m  
 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de protecció a 
 l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge 

  
A0140000 Manobre 0,065 h 18,39 1,20 
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BBC19000 Cinta balisament 1,000 m 0,20 0,20 
D0B27100 Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S amb bolet de protecció 0,120 kg 0,60 0,07 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 1,20 0,01 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,48 
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H1411111 Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g u  
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
 de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
B1411111 Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g 1,000 u 6,09 6,09 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,09 
H142AC60 Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor u  
 inactínic  
 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 Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV 1,000 u 8,15 8,15 
 vul.g=1,35mm,visor inactínic  
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
H1421110 Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 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 
B1421110 Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 1,000 u 5,74 5,74 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
H1433115 Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat u  
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 
 homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
B1433115 Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 1,000 u 14,90 14,90 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,90 
H1431101 Protector auditiu tap escuma u  
 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
 458 
B1431101 Protector auditiu tap escuma 1,000 u 0,26 0,26 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,26 
H1441201 Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. u  
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons 
 UNE-EN 405 
B1441201 Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 1,000 u 0,75 0,75 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,75 
H1446004 Semimàscara,protecció filtrant c/part. u  
 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
 UNE-EN 149 
B1446004 Semimàscara,protecció filtrant c/part. 1,000 u 12,53 12,53 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,53 
H1451110 Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell u  
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze 
 de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al 
 canell 
B1451110 Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,000 u 1,11 1,11 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,11 
H1459630 Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 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 
B1459630 Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 1,000 u 6,77 6,77 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
H145K5DB Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió màx.26500V u  
 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color 
 verd, tensió màxima 26500 V, homologats segons UNE-EN 420 
B145K5DB Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió 1,000 u 71,93 71,93 
 màx.26500V  
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,93 
H145D002 Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 u  
 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 

 QUADRE DE DESCOMPOSATS  
120081 ESS  
ETA P D'OSONA NORD I VOLTEGANÈS (1ª FASE)  
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  
7 setembre 2012  Pàgina 6  

 homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
B145D002 Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 1,000 u 6,10 6,10 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
H147RA00 Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint. m  
 Corda de poliamida d'alta tenacitat,  de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó 
 de seguretat 
B147RA00 Corda poliam.alt.tenac.,p/sirg.cint. 1,000 m 5,11 5,11 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,11 
H147L015 Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic u  
 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
 homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
A0121000 Oficial 1a 0,100 h 21,99 2,20 
B0A62F90 Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,000 u 0,89 0,89 
B147L005 Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç. 1,000 u 19,00 19,00 
A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 0,000 % 2,20 0,00 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,09 
H147K602 Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb u  
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb 1,000 u 31,42 31,42 
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,42 
H1471101 Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg. u  
 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta 
 estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i 
 mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE 
B1471101 Cinturó cl.A polièst+ferr.estamp.cord.seg. 1,000 u 48,70 48,70 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,70 
H1461164 Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met u  
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
 amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
 homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
 20346 i UNE-EN ISO 20347 
B1461164 Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 1,000 u 15,09 15,09 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
H1462242 Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis u  
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
 turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
 llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques 
B1462242 Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 1,000 u 13,40 13,40 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,40 
H1481131 Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. u  
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
B1481131 Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 1,000 u 11,21 11,21 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,21 
H1487460 Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 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 
B1487460 Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 1,000 u 6,44 6,44 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,44 
H147N000 Faixa prot.dorslumbar u  
 Faixa  de protecció dorslumbar 
B147N000 Faixa prot.dorslumbar 1,000 u 23,23 23,23 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
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H1485800 Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. u  
 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
 homologada segons UNE-EN 471 
B1485800 Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 1,000 u 19,42 19,42 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,42 
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. m  
 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada, inclou muntatge i 
 desmuntatge 

  
A0140000 Manobre 0,060 h 18,39 1,10 
BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos 0,400 m 12,49 5,00 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 1,10 0,01 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,11 
H152D801 Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm. m  
 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
 corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
 subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 
A0121000 Oficial 1a 0,100 h 21,99 2,20 
A0140000 Manobre 0,100 h 18,39 1,84 
B152KK00 Disp.anticaiguda p/cinturó,aliatg.lleug.estamp. 0,070 u 83,16 5,82 
B15Z1700 Corda poliam.,D=16mm 1,050 m 0,73 0,77 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 4,00 0,04 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,67 
H152KBD1 Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D= u  
 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de 
 barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 
 m, i amb el desmuntatge inclòs 
A0121000 Oficial 1a 0,300 h 21,99 6,60 
A0140000 Manobre 0,300 h 18,39 5,52 
B0B27000 Acer b/corrugada B 400 S 9,800 kg 0,65 6,37 
B0D21030 Tauló fusta pi p/10 usos 10,000 m 0,43 4,30 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 12,10 0,12 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,91 
HM31161J Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc u  
 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
 suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
A012M000 Oficial 1a muntador 0,200 h 22,72 4,54 
A013M000 Ajudant muntador 0,200 h 19,53 3,91 
BM311611 Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat 1,000 u 35,76 35,76 
BMY31000 P.p.elements especials p/extint. 1,000 u 0,27 0,27 
A%AUX0010150 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 % 8,50 0,13 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,61 
080153S05 Passarel·la provisional pel pas per sobre rases m  
 Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons de fusta 
 degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim de 60 cm., ancorada al 
 sòl per evitar el moviment involuntari, inclòs barana a ambdós costats de la 
 passarel·la, muntatge i desmuntatge 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
080153S06 Tapa provisional per a forats m2  
 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per taulons de 
 fusta ancorats al sòl per evitar moviments involuntaris, muntatge i desmuntatge 
 inclòs 
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
H152U000 Tanca advertència malla taronja polietilè m  
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
 fixada a 1 m com a mínim del perímetre del desnivell, inclou suports d'acer 
 allotjats amb forats al sostre o bé directament al terra amb el corresponent 
 element de protecció, tipus bolet 

  
A0121000 Oficial 1a 0,050 h 21,99 1,10 
B1526EL6 Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos 0,500 u 1,27 0,64 
B152U000 Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m 1,050 m 0,51 0,54 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 1,10 0,01 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
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06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT  
H16F1003 Reunió comitè S/S 3 pers. u  
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 persones 
A0121000 Oficial 1a 3,000 h 21,99 65,97 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 66,00 0,66 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,63 
H16F1004 Formació Seg.Salut h  
 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 18,40 0,18 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,57 
H15Z1001 Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. h  
 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 
A0121000 Oficial 1a 1,000 h 21,99 21,99 
A0140000 Manobre 1,000 h 18,39 18,39 
A%AUX0010100 Despeses auxiliars mà d'obra 1,000 % 40,40 0,40 
  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,78 
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Annex H - Estudi de seguretat i salut 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 
 

  



PRESSUPOST  
120081 ESS  
ETA P D'OSONA NORD I VOLTEGANÈS (1ª FASE)  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  
7 setembre 2012  Pàgina 1  

01 TANCAMENTS DE L'OBRA  
H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m 540,00 2,95 1.593,00 
 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
 formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
H6AZ54A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des 1,00 76,60 76,60 
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
 amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de 
 malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 
H6AZ59A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,des 2,00 261,00 522,00 
 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, 
 amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de 
 malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs 

  ________  
 TOTAL 01 ............................................................................................................................................................  2.191,60 
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02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
IQU14411 mes Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m 12,00 172,21 2.066,52 
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a 
 obra  de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de 
 lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de 
 llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
IQU15321 mes Llog. mòd.pref.oficina 8,2x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament poliuretà 12,00 162,90 1.954,80 
 Lloguer  de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra 
 de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de 
 poliuretà , paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació 
 elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 
 protecció 
HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc. 12,00 101,21 1.214,52 
 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 
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc. 12,00 110,39 1.324,68 
 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 
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i 12,00 125,93 1.511,16 
 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 
080153S08 h Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 96,00 18,39 1.765,44 
 Mà d'obra per la neteja i conservació de les instal·lacions 
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 1,00 109,80 109,80 
 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
 general de seguretat i salut en el treball 
HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 4,00 72,75 291,00 
 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 
 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 

  ________  
 TOTAL 02 ............................................................................................................................................................  10.237,92 
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03 SENYALITZACIÓ  
HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt 4,00 48,32 193,28 
 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBB11261 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt. 4,00 90,53 362,12 
 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
 senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBB11351 u Placa pintura reflectant octogonal,D=60cm,fix.mec.+desmunt. 2,00 68,79 137,58 
 Placa amb pintura reflectant octogonal  de 60 cm de diàmetre, per 
 a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
080153S03 u Placa seguretat laboral, acer serigraf. 105x175cm, fix. mecànic 2,00 48,22 96,44 
 Placa de senyalització de seguretat laboral d'entrada d'obra, de 
 planxa d'acer llisa seregrafiada amb els diferents riscos, de 
 105x75 cm, fixada mecànicament, inclòs desmuntatge, segons 
 requeriments del Reial Decret 485/97 
HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v 2,00 26,39 52,78 
 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 
HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo 2,00 29,46 58,92 
 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 
 normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 
 rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 
 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBC12300 u Con de plàstic reflector h=50cm 10,00 10,00 100,00 
 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs 5,00 36,96 184,80 
 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia 
 de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m amb protecció,muntatge i desmuntatge inclòs 800,00 1,48 1.184,00 
 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m amb elements de 
 protecció a l'extrem lliure, inclou el muntatge i el desmuntatge 

  
  ________  
 TOTAL 03 ............................................................................................................................................................  2.369,92 
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04 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g 28,00 6,09 170,52 
 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
 un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV 1,00 8,15 8,15 
 vul.g=1,35mm,visor inactínic  
 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 
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,00 5,74 28,70 
 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 
H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 5,00 14,90 74,50 
 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
 seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
 UNE-EN 458 
H1431101 u Protector auditiu tap escuma 30,00 0,26 7,80 
 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
 352-2 i UNE-EN 458 
H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 20,00 0,75 15,00 
 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
 segons UNE-EN 405 
H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part. 10,00 12,53 125,30 
 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
 segons UNE-EN 149 
H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 30,00 1,11 33,30 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
 dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
 interior, i subjecció elàstica al canell 
H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 5,00 6,77 33,85 
 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 
H145K5DB u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd,tensió 2,00 71,93 143,86 
 màx.26500V  
 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
 classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologats 
 segons UNE-EN 420 
H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 2,00 6,10 12,20 
 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
 agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
 420 
H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint. 50,00 5,11 255,50 
 Corda de poliamida d'alta tenacitat,  de 16 mm de diàmetre, per a 
 sirga de cinturó de seguretat 
H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic 5,00 22,09 110,45 
 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
 caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
 amb tac mecànic 
H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb 5,00 31,42 157,10 
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb 5,00 31,42 157,10 
 band.cintura+sivell+rec.dorsal  
 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 
H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg. 5,00 48,70 243,50 
 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de 
 polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada 
 de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, 
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 homologat segons CE 
H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 10,00 15,09 150,90 
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
 obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i 
 folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
 20347 
H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 23,00 13,40 308,20 
 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
 rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i 
 antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
 despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques 
H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 20,00 11,21 224,20 
 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 20,00 6,44 128,80 
 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 
H147N000 u Faixa prot.dorslumbar 5,00 23,23 116,15 
 Faixa  de protecció dorslumbar 
H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 28,00 19,42 543,76 
 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
 l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

  ________  
 TOTAL 04 ............................................................................................................................................................  2.891,74 
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05 PROTECCIONS COL·LECTIVES  
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. 100,00 6,11 611,00 
 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada, inclou 
 muntatge i desmuntatge 

  
H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm. 30,00 10,67 320,10 
 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
 seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu 
 anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i 
 amb el desmuntatge inclòs 
H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D= 2,00 22,91 45,82 
 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de 
 pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
 ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
 inclòs 
HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc 3,00 44,61 133,83 
 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
 incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
 inclòs 
080153S05 m Passarel·la provisional pel pas per sobre rases 5,00 38,00 190,00 
 Passarel·la pel pas peatonal per damunt de rases amb taulons 
 de fusta degudaemnt agafats entre sí, per un ample total mínim 
 de 60 cm., ancorada al sòl per evitar el moviment involuntari, 
 inclòs barana a ambdós costats de la passarel·la, muntatge i 
 desmuntatge 
080153S06 m2 Tapa provisional per a forats 20,00 12,50 250,00 
 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada 
 per taulons de fusta ancorats al sòl per evitar moviments 
 involuntaris, muntatge i desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè 650,00 2,29 1.488,50 
 Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
 polietilè taronja, fixada a 1 m com a mínim del perímetre del 
 desnivell, inclou suports d'acer allotjats amb forats al sostre o bé 
 directament al terra amb el corresponent element de protecció, 
 tipus bolet 

  
  ________  
 TOTAL 05 ............................................................................................................................................................  3.039,25 
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06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT  
H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers. 12,00 66,63 799,56 
 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 
 persones 
H16F1004 h Formació Seg.Salut 48,00 18,57 891,36 
 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 72,00 40,78 2.936,16 
 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les 
 proteccions 

  ________  
 TOTAL 06 ............................................................................................................................................................  4.627,08 
  ______________  
 TOTAL .................................................................................................................................................................  25.357,51 
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 02 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ...............................................................................................................................  10.237,92 40,37 
 03 SENYALITZACIÓ ............................................................................................................................................................  2.369,92 9,35 
 04 PROTECCIONS INDIVIDUALS.......................................................................................................................................  2.891,74 11,40 
 05 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...................................................................................................................................  3.039,25 11,99 
 06 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT ........................................................................................................................................  4.627,08 18,25 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 25.357,51 
  
  ______________________  
  
Puja el pressupost d´execució material l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS  
 Torelló, 7 de setembre de 2012. 
 
 
 
  
Autors de l´estudi de seguretat i salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Colomer Oferil  Blai Parramon Pla 
Enginyer industrial col. 6115  Enginyer industrial col. 15222 
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1.- TREBALLS PRÒXIMS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 

2.- DELOMITACIÓ I SENYALITZACIÓ ÀMBIT OBRA 

 

3.- INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE L´OBRA 



ZONA DE MOVIMENT DE TERRES
Risc de sepultura i esllavissada de talussos

TREBALLS PROPERS AMB CINTES ELÈCTRIQUES A.T SOTERRADES
Risc d'electrocució

TREBALLS PROPERS AMB LINIES ELÈCTRIQUES A.T. AÈRIA
Risc d'electrocució
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Linia AT (aèria)

Linia AT (aèria)

Linia AT (soterrada)

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

0,00 m

E:  1/1.800
18,00 m 36,00 m

1

PL-105

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

ANNEX H - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Treballs pròxims a línies elèctriques
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Accés obra

50,00
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DELIMITACIÓ OBRA ETAP AMB TANCA METÀL.LICA

DELIMITACIÓ OBRA CONDUCCIÓ AMB MALLA DE PLÀSTIC
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PL-106

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

ANNEX H - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Delimitació i senyalització àmbit obra
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ZONA ACOPI MATERIAL
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 ACOPI 
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PORTA ACCÉS VEHICLES I PERSONAL

PORTA ACCÉS MAQUINÀRIA

ZONA ESTACIONAMENT VEHICLES
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SANITARIS
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SETEMBRE 2012
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E:  1/1.000 3
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

ANNEX H - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Instal.lació provisional de l'obra
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de definir els controls de qualitat que s’hauran de portar a terme durant 

l’execució de les obres de construcció de l’estació de tractament d’aigües potables del Voltreganès i Osona 

nord al terme municipal de Les Masies de Voltregà. 

 

Aquetes actuacions es diferencien en tres apartats que corresponen: 

1- Control d’origen i de recepció dels materials 

2- Control de l’execució de la unitat de l’obra 

3- Control de l’obra o del servei acabat 

 

Aquest pla determinarà els assaigs a realitzar amb objecte de garantir una correcta execució de les obres 

segons la normativa vigent. 

 

 

2.- ESPECIFICACIONS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
 

Tots els materials hauran de complir les especificacions del Plec de Condicions Tècniques del projecte 

(veure Document núm.: 3) i hauran d’estar aprovats per la Direcció Facultativa. Tots els materials s’hauran 

de presentar prèviament a la Direcció Facultativa per tal que aquesta l’examini i/o l’assagi per a la seva 

acceptació. 

 

Caldrà per tan especificar l’origen i procedència dels materials a la Direcció Facultativa abans de la seva 

utilització o col·locació. 

 

Tots els materials que no estiguin inclosos en el plec hauran de ser de primera qualitat i adequats per a l’ús 

a que es destinin . 

 

 

3.- DEFINICIÓ DELS CONTROLS I ASSAIGS 
 

Es realitzaran els controls de qualitat, amb els seus respectius assaigs si s’escau, en les següents unitats 

d’obra: 

 

1- REPLANTEIG 

2- EXCAVACIONS 

3- REBLERTS 

4- REPLÈ DE RASES I POUS 

5- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

6- GESTIÓ DE RESIDUS 

7- MURS DE CONTENCIÓ 

8- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

9- PILOTS IN SITU 

10- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

11- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

12- ESTRUCTURA METÀL·LICA 

13- ESTRUCTURA DE BLOC DE MORTER DE CIMENT 

14- ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

15- ESTRUCTURA PREFABRICADA 

16- TEULADES GALVANITZADES 

17- TEULADES DE PLAQUES ASFÀLTIQUES 

18- TANCAMENTS D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 

19- TANCAMENTS DE PANELLS 

20- ENVANS DE MAÓ 

21- IMPERMEABILITZACIONS 

22- AÏLLAMENTS 

23- ENRAJOLATS 

24- APLACATS 

25- ARREBOSSATS 

26- GUARNITS I ENLLUÏTS 

27- PINTURES 

28- FALS SOSTRES 

29- SUBBASES DE TOT-Ú 

30- SOLERA DE FORMIGÓ 

31- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

32- PAVIMENT CONTINU 

33- VORERES (URBANITZACIÓ) 

34- VIALS (URBANITZACIÓ) 

35- FINESTRES I BALCONERES 

36- PORTES 

37- VIDRES 

38- BARANES 

39- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT I MARQUES VIALS 

40- EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS  

41- XARXA DE CLAVEGUERAM 

42- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

43- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

44- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 3 

45- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITA: BAIXA TENSIÓ 

46- CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

47- ENLLUMENAT 

48- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA POTABLE 

49- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

50- INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

51- INSTAL·LACIÓ D’APARELLS SANITARIS 

 

Per a cadascuna d’aquestes partides s’adjunta la corresponent fitxa indicant el control de qualitat que caldrà 

portar a terme i els seus assaigs si s’escau, excepte per l’unitat: REPLANTEIG. 

 

 

3.1.- Replanteig 

 

El control de replanteig es realitzarà prèviament a la signatura de l’acta de replanteig. Aquest control haurà 

de consistir en: 

 

- Disponibilitat dels terrenys 
- Comprovació de possibles serveis afectats (aigua, llum, gas, drenatges, ...) 
- Comprovació de l’afectació de l’obra als camins rurals de la zona. 

 

 

4.- CONDICIONS PER LA REALITZACIÓ DELS CONTROLS  
 

4.1.- Subministrament, identificació i recepció 

Tots els subministraments, identificacions i recepcions dels materials es realitzaran d’acord a la normativa 

vigent d’obligat compliment. 

En cas que algun material no disposi de normativa d’obligat compliment es faran les comprovacions d’acord 

a les normes UNE o NTE o en tot cas es considerarà la decisió de la Direcció Facultativa. 

Tots els materials hauran d’arribar identificats i en perfectes condicions. 

 

 

4.2.- Presa de mostres 

 

La presa de mostres es realitzarà en tots els materials que obligatòriament s’hagin d’assajar d’acord a 

aquest pla.  

El procediment de mostreig es farà d’acord a la normativa vigent o en tot cas el determinarà la Direcció 

Facultativa o la persona delegada per ell. 

De cada partida o lot s’agafaran tres mostres iguals, una s’enviarà al laboratori per tal de procedir a l’assaig. 

Les altres dues es guardaran a l’obra a punt per realitzar els contra assaig si són necessaris. Aquestes  

mostres s’hauran de guardar un mínim de 100 dies o fins a la recepció de l’obra si la Direcció Facultativa ho 

considera necessari. 

 

 

4.3.- Certificació de materials amb segell de qualitat 

 

Quan els materials arribin a l’obra amb certificació d’homologació d’Organismes competents o bé quan 

vinguin acompanyats amb certificació (AENOR, AITIM, CIETSID) la Direcció Facultatova podrà optar per no 

realitzar l’assaig corresponent. 

 

 

4.4.- Identificació de mostres 

 

Totes les mostres hauran d’estar convenientment identificades com a mínim amb els següents punts: 

- Denominació de producte 
- Nom del fabricant 
- Data d’arribada a l’obra 
- Denominació de la partida o lot corresponent 
- Nom de l’obra  
- Nombre d’unitats de la mostra  
- Certificacions  del producte  

 
 

4.5.- Realització d’assaigs i contra assaigs 

 

Els assaig i contra assaig es realitzaran d’acord a la normativa vigent. 

 

 

5.- RESULTATS I INFORMES  
 

El laboratori acreditat emetrà una acta dels resultats de cada assaig en el qual, apart de la identificació del 

producte o lot d’assaig, del mètode d’assaig i del resultat, hi haurà de figurar necessàriament una 

interpretació dels resultats en quan al seu compliment d’acord a la normativa vigent o a les especificacions 

del plec de condicions tècniques del projecte. 

 

Mensualment haurà de redactar un informe amb la totalitat dels assaigs realitzats durant aquest període. 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Estació de tractament d’aigües potables del Voltraganès i Osona 
nord 

Ref: 120081 

Localització: Torelló   (08570) 
Projectista: Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla 
Promotor: Aigües d’Osona, SA 
Autor programa: Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla Data:2012-

08-31 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
x PQ-0110 REPLANTEIG    

  PQ-0111 ENDERROCS  x PQ-1021 ENVANS DE MAO 

x PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

x PQ-0122 REBLERTS  x PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

x PQ-0127 REPLÈ DE RASES I POUS  x PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  x PQ-1311 ENRAJOLATS 

x PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  x  PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  x  PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT  x  PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

x PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS  x PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ  x  PQ-13B1 FALS SOSTRES 

x PQ-0215 MURS  x  PQ-1421 SUBBASES DE TOT-Ú 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU  x PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

x PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  x  PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

x PQ-021A PILOTS IN SITU   x PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   x PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

x PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   x PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

x PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   x PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

x PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   x PQ-1531 PORTES 

x PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   x PQ-15P1 VIDRES 

x PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE  MORTER DE CIMENT   x PQ-1611 BARANES 

x PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   x PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   x PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

x PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   x PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   x PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   x PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

x PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   x PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   x PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA: BAIXA TENSIÓ 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   x PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   x PQ-2031 ENLLUMENAT

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

x PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   x PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

x PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   x PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS   x PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

x PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

MOVIMENT DE TERRES 
EXCAVACIONS

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Identificació del sòl            

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció : 
-.
Activitats de l’empresa Constructora: 
-.

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats en les voladures ; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control 

Criteris per a 

formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 - MOVIMENT DE TERRES
 0122- REBLERTS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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0122 REBLERTS                  
Reblerts localitzats              
Anàlisi granulomètric de sòls per 
tamís             
Determinació del límit líquid d'un sòl 
pel mètode del aparell de Casagrande             
Determinació del límit plàstic d'un sòl    
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic 

            
Determinació del contingut de sals 
solubles en sòls             
Compactació, Proctor normal             
Compactació, Proctor modificat             
C.B.R. modificat             
Assaig de col·lapse en sòls amb 
l’edòmetre             
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre             

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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0124 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  
Característiques físiques i 
mecàniques              
Anàlisi granulomètric de sòls per 
tamís             
Determinació del límit líquid d'un sòl 
pel mètode del aparell de Casagrande             
Determinació del límit plàstic d'un sòl    
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic 

            
Determinació del contingut de sals 
solubles en sòls             
Compactació, Proctor normal             
Compactació, Proctor modificat             
C.B.R. modificat             
Assaig de col·lapse en sòls amb 
l’edòmetre             
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre             

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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0125 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
PROPIES PER REBLERTS                  
Característiques físiques i 
mecàniques              
Identificació granulomètrica             
Límit líquid             
Contingut d’humitat    
Contingut de matèria orgànica             
Índex CBR i inflament             
Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)             

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri per a formació 

de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 3.500 m2

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

 Assaig placa de càrrega 
NLT357/98 o DIN 18134 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod.
Verificacions i/o 

proves*
Control  

Criteris  per a 

formació de lots 

    

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 - MOVIMENT DE TERRES
 0127 - REPLÈ DE RASES I POUS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar del material a terraplenar a origen ; Verificar el compliment dels requisits 
essencials i obligatoris: 
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 Granulometria del material a col·locar en 
l’estesa fins a 30cm. de la generatriu del 
tub

 Control granulomètric del replè superior 
del tub 

Determinació dels límits d’Atterberg  

Contingut de matèria orgànica  

Contingut de sals solubles  

Pròctor modificat  

CBR modificat  

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous:

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control 

Criteris  per a 

formació de lots 

  FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 200 ml rasa  

TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ

 GEOMETRIA DE ZONES 
EXCAVADES

   

 CONTROL DEL GRUIX DE LES 
CAPES  DE REPLE 

Mesurament del gruix capes max. 20 cm - Cada 200 ml rasa 

 GRANULOMETRIA DEL 
MATERIAL A COL·LOCAR EN 
L’ESTESA FINS A 30 CM DE LA 
GENERATRIU DEL TUB 

Control ganulometria capa inferior  - Cada 200 ml rasa 

 CONTROL GRANULOMETRIC DEL 
REPLE SUPERIOR DEL TUB 

Control granulometric capa superior 
max. 10 cm  

- Cada 200 ml rasa 

 COMPACTACIÓ 100% PM. Assaigs 
de densitat i humitats “in situ” 

Segons UNE 103501 - Cada 100 ml rasa 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  
Criteris per a formació de 

lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
 0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Transport       

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

     

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   

 PA- 
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
019 - GESTIÓ DE RESIDUS
 019- GESTIÓ DE RESIDUS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

REUTILITZACIÓ DEL RESIDU

  RECICLATGE 

TRACAMENT DEL RESIDU

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 

 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

02 - FONAMENTS 
021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0215- MURS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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022A FORMIGÓ                 
Documentació prèvia al subministrament             
Documentació durant el subministrament              
Documentació després del subministrament             
Control previ al subministrament           
Control durant el subministrament           

043 CIMENT               
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE          
0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988              

022C AIGUA           
022D ARIDS                 

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum             
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials 
o reciclades, per a formigons. filleres per 
ciments. 

            
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials 
o reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

            
022E ADDITIUS                 

Additius per a formigons en massa, armats i 
prefabricats               
Additius per la modificació del temps 
d’enduriment               
Additius per a pastes per a cables de 
pretesatge             

022F ADDICIONS                 
Cendres volants                 
Fum de sílice          
Cendres volants silícies per a formigons, 
morters i beurades              
Escòries granulades mòltes de forn alt per a 
ús en formigons, morters i pastes              
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 022G FIBRES                  
Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural 
Fibres polimèriques per  formigó per 
elements amb funció estructural 

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament                  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

           
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat

         

 022J ARMADURES PASSIVES                  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

        
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

        

Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 
Control durant el subministrament              
Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent         
Control després del subministrament 
o mes vençut                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució
*
:

Control 
Criteris  per a 

formació de lots 

 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 

Organolèptic 
50 ml 

8 posades 

 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY 

 02R1 EXCAVACIÓ 

 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT 

 02R3 ENCOFRATS 

 02R1 FORMIGONAT 

 02R5 JUNTES 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada 

-

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

0211 MURS Comprovació del 
comportament 100% dels murs 

Control dels assentaments (**) 
* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

02 - FONAMENTS 
021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  
Control previ al subministrament                  

  
Control durant el subministrament                  

043 CIMENT                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge                  

 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  

  Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  

Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  

Control després del subministrament 
o mes vençut                  

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 
02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE 

L’EXECUCIÓ 

Organolèptic,  - Cada 250m2 

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, 

CONTRACCIÓ DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0211 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 

Comprovació dels 
assentaments(**): 

 10% dels pilars, mínim 4 

- Totalitat de la superfície de 
la llosa de fonamentació. 

     

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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ROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

02 - FONAMENTS 
021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 021A- PILOTS “IN SITU” 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  

Documentació durant el 
subministrament                  

  Documentació després del 
subministrament                  

  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  

  
Documentació prèvia al 
subministrament: Àrids 
d'autoconsum 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a 
formigons. filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a 
formigons, morters en injeccions. 

                 

 022E ADDITIUS                  
  

Additius per a formigons en massa, 
armats i prefabricats                  

  Additius per la modificació del temps 
d’enduriment                  

  Additius per a pastes per a cables de 
pretesatge                  

 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per a 
formigons, morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn 
alt per a ús en formigons, morters i 
pastes
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per a 
elements amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  a formigó 
per a elements amb funció 
estructural 

                 

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  

Documentació prèvia al 
subministrament                  

  
Documentació durant el 
subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

                 

  
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per 
la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d'armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d'armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament 
o mes vençut                  

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*  Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-02P3 REPLANTEIG 

Organolèptic, 

Control extern i 
control intern 

- cada 250 m2 

 PE-02P4 EXCAVACIÓ 

 PE-02P5 CONTROL DEL LLOT 

 PE-02P6 ARMAT 

 PE-02P7 FORMIGONAT 

 PE-02P8 DESCAPÇALAMENT 

 
PE-02P9 CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS D’HÈLICE 

CONTINUA 

 PE-02PA CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS INJECTATS 

 
PE-02PB CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS AMB 

ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, TUBS 
D'ARMAT O TUBS DE REVESTIMENT PERMANENTS 

   

* Unitats d’inspecció per lot segons EHE-08 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació de 

lots 

 PA-0211 PILOTS “IN SITU” Comprovació del comportament 

33% dels fonaments 

- Cada 250 m2 

 

Control dels assentaments (1) 

  10 pilots (4 ud, mínim.) 

- La totalitat dels pilots 

 

 PA-0219 PILOTS “IN SITU” 

Verificació de la continuïtat del pilot 
i la seva resistència mecànica(**) 
- Assaigs d’integritat  o  
- Assaigs de càrrega, (estàtics, 
dinàmics) 

 1 per cada 20 pilots 

 2 per cada 20 pilots per pilots 
aïllats de Ø entre 45-100cm 
 5 per cada 20 pilots per pilots 
aïllats de Ø >100cm 

- Cada 250 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

(1) Per edificis de més de 10 plantes o monumentals o singulars 
(**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
Els assaigs seran del tipus__________ i es realitzaran un total de ________ud.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 0411- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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042A FORMIGÓ                  
Documentació prèvia al subministrament        
Documentació durant el subministrament              
Documentació després del 
subministrament             
Control previ al subministrament    
Control durant el subministrament    

043 CIMENTS    
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE 

0434
CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988    

042C AIGUA    
042D ARIDS                  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum             
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

042E ADDITIUS                  
Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats 
Additius per modificació del temps 
d’enduriment 
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge 

042F ADDICIONS                  
Cendres volants         
Fum de sílice 

Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades 
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes 
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 042G FIBRES                  
Fibres d'acer per a formigó per  
elements amb funció estructural 
Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural 

 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament                  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

           
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Filferros trefilats llisos i corrugats 
per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

         

 042J ARMADURES PASSIVES                  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

        
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia 

        

Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 
Control durant el subministrament              
Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent         
Control després del subministrament 
o mes vençut                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament              
Per subministraments de menys de 
100T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 100 T, 

           

 042L ARMADURES ACTIVES    
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat        
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Beines i 
accessoris de pretesatge 

     
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

            
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament                  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament: productes 
d’injecció 
Control després del subministrament                 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT       
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS              

Productes prefabricats de formigó. 
Pre-lloses de formigó armat per  
forjats
Biguetes armades         
Biguetes pretesades         
Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars 
Elements prefabricats per  forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
Cintres dt                 
Puntals dt                 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteri per a formació de 

lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de 
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 

Tipus 
d’obra

Elements de 
fonamentació 

Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2 de 
planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i 
encepats corresponents
a 500m2 de superfície, 
sense rebasar tres 
fonaments
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense 
rebasar els 30m lineals, ni un 
tram o una dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de 
longitud de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneie
s torres, 
dipòsits

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 
10m d’alçada. 
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Unitats d’inspecció:

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

Operacions 
d’aplicació del 
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions 
prèvies a 
l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  

Abocament i 
posada en 
obra del 
formigó 

- Una jornada 
- 120m3

- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i 
motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada

Especejament 
dels plànols 
d’armadures
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures

Curat del 
formigó 

- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada

Desencofrat i 
desemmotlla
ment 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada

Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada

Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor
Extern DF/Entitats 

de control
Intern Constructor

Extern
DF/Entitats de 

Control

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 

1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 

Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 

Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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042A FORMIGÓ                  
Documentació prèvia al subministrament        
Documentació durant el subministrament              
Documentació després del 
subministrament             
Control previ al subministrament    
Control durant el subministrament    

043 CIMENT    
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE 

0434
CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988    

042C AIGUA    
042D ARIDS                  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum             
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

042E ADDITIUS                  
Additius per a formigons en massa, armats 
i prefabricats 
Additius per la modificació del temps 
d’enduriment 
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge 

042F ADDICIONS                  
Cendres volants         
Fum de sílice 

Cendres volants silícies per formigons, 
morters i beurades 
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes 
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 042G FIBRES                  
Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural 
Fibres polimèriques per formigó per 
elements amb funció estructural 

 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
Documentació prèvia al 
subministrament         
Documentació durant el 
subministrament                  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut

            
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

           
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

         

 042J ARMADURES PASSIVES                  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

        
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

            
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

        

Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 
Control durant el subministrament              
Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent         
Control després del subministrament 
o mes vençut                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



PCQ/0413 5/9/2012 Pag.3 de 6

P
la

C
o
d
.

Element

Origen i 
garantia 

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics 

F
u

lls
 d

e
 s

u
b

m
in

is
tr

a
m

e
n

t,
 e

tiq
u

e
ta

t.
 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
lt
re

s
 

D
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

a
ig

s 
s/

n
o

rm
a

 s
/e

sp
e

ci
fic

a
ci

ó 

C
e

rt
if.

 d
’o

ri
g

e
n

 s
/e

sp
e

ci
f.

 t
è

cn
iq

u
e

s 

F
itx

a
 c

a
ra

ct
e

rí
st

iq
u

e
s 

tè
cn

iq
u

e
s 

D
is

tin
tiu

s 
d

e
 q

u
a

lit
a

t 
vo

lu
n

ta
ri

s 

A
va

lu
a

ci
o

n
s 

d
’id

o
n

e
ït

a
t 

tè
cn

ic
a

 

D
e

cl
a

ra
ci

ó
 d

e
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
e

rt
ifi

ca
t 

“C
E

” 

C
o

n
tr

o
l p

ro
d

u
cc

ió
 a

 f
à

b
ri

ca
 

D
IT

E
 

A
d

d
ic

io
n

a
l a

 e
tiq

u
e

ta
 “

C
E

” 

S
e

g
e

ll,
 m

a
rc

a
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
o

m
o

lo
g

a
ci

ó

M
a

rc
a

 A
E

N
O

R
 "

N
" 

 04Z1 FORJAT PREFABRICAT       
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS              

Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per 
forjats
Biguetes armades         
Biguetes pretesades         
Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars 
Elements prefabricats per forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
Cintres dt                 
Puntals dt                 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 

Criteris per la formació dels lots de control de l’execució:

Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els Criteris 
per a l control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó” 

Tipus d’obra Elements horitzontals 

 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta 

Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella 
xemeneies torres, dipòsits - Elements horitzontals corresponents a 250 m2 

Unitats d’inspecció:

Unitats d’execució 
Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Unitats
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de la gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, 
forma de subministrament, 
fabricant i partida subministrada, 
en el seu cas. 

Operacions 
d’aplicació del 
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa 
placa d’ancoratge, en el cas de 
posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el 
cas d’armadures preteses 

Operacions prèvies a 
l’execució. Replanteig 

- Nivell o planta a executar  
Abocament i 
posada en obra 
del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Execució de juntes 
de formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada

Especejament dels 
plànols d’armadures 
dissenyades segons 
projecte/plànols de 
muntatge del 
fabricant 

- Planelles corresponents a una 
remesa d’armadures 

Curat del formigó 
- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

Desencofrat i 
desemmotllament

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures,
mitjançant soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades en la mateixa 
jornada
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Freqüències de comprovacions:

Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de 
control definit en aquest pla de control i d’acord amb l’autocontrol del constructor. 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’activitats controlades externament per unitat 
d’inspecció 

Control normal Control intens 

Intern Constructor
Extern DF/Entitats 

de control
Intern Constructor

Extern
DF/Entitats de 

Control

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 

1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant 
soldadura 

10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 

Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 

Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen)  
- EHE-08
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris per a  

formació de lots 

 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
051-  ESTRUCTURA D’ACER 
 0511- ESTRUCTURA D’ACER 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  
Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura metàl·lica    

 053 ACER ESTRUCTURAL              
 0531 IDENTIFICACIÓ              

Condicions tècniques de 
subministrament de productes llargs i 
plans, conformats en calent. 

 054 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES            
Unions cargolades per a estructures 
sense precàrrega 

 056 CONECTORS                  
 0561 IDENTIFICACIÓ            
 057 MATERIAL D'APORTACIÓ PER 

UNIONS SOLDADES                  
 0571 IDENTIFICACIÓ            

Condicions de subministrament de 
metalls d'aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05D EXECUCIÓ DE SOLDADURA                  
 05D2 QUALIFICACIÓ           
 05O1 PROTECCIÓ DE LA ESTRUCTURA 

D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ                  

 05Q1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D'ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                

 05X FABRICACIÓ A TALLER                  
 05X1 

ACCIONS PREVIES A L'INICI DE LA 
PRODUCCIÓ dt                 

 05X2 OPERACIONS DE FABRICACIÓ A 
TALLER dt                 

 05X5 COMPROVACIONS DE LA PRODUCCIÓ dt                 
 05Y MUNTATGE A OBRA                  
 05Y1 

ACCIONS PREVIES AL MONTATGE A 
OBRA dt                 

                 
dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 05Y1 REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE TALLER 

MEMORIA DE FABRICACIÓ 

Verificació del 
contingut dels 

documents

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

PLÀNOLS DE TALLER PER A CADA 
ELEMENT DE L’ESTRUCTURA 

CONTROL INTERN DE PRODUCCIÓ 

 05Y1 
CONTROL DE LA 

FABRICACIÓ DE TALLER 

COMPROVACIÓ DE L’ORDRE I DELS 
MITJANS EMPRATS EN CADA PROCÉS 

Inspecció 

Control documental 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

COMPROVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRAÇABILITAT DEL CONTROL INTERN 

QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 

 05Y1 

REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 
DOCOMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN OBRA 

MEMORIA DE MUNTATGE 

Verificació del 
contingut dels 

documents

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

PLÀNOLS DE MUNTATGE 

CONTROL INTERN DEL MUNTADOR 

 05Y4 
CONTROL DEL MUNTATGE 

EN OBRA 

MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Inspecció 

Control documental 

Per: 
- Superfície: 500m2

- Plantes: 2 nivells 

DISPOSICIÓ I DIMENSIONS DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS 

ORDRE DE LES OPERACIONS I 
ADEQUACIÓ DELS MITJANS EMPRATS EN 
CADA PROCÉS 

QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR 

EXECUCIÓ DE SOLDADURA 

EXECUCIÓ D’UNIONS CARGOLADES 

EXECUCIÓ DE SOLDADURA 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 05D1 PLA DE SOLDATGE 

Verificacions bàsiques: Pla de 
soldatge, homologació dels 

soldadors i procés de soldadura, 
requisits de les soldadures, 
execució i reparacions de 

soldadures.

Per: 
- Superfície: 500m2

- Plantes: 2 nivells 

 05D2 QUALIFICACIÓ 

 05D3 PREPARACIÓ PEL SOLDEIG 

 05D4 REQUISITS SEGONS TIPUS DE SOLDADURA 

 05D5 EXECUCIÓ DE SOLDADURA 

 05D6 REPARACIÓ DE SOLDADURA 
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EXECUCIÓ D’UNIONS CARGOLADES 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 05E1 DIÀMETRE I TIPUS DE CARGOL 

Organolèptic 

Per: 
- Superfície: 500m2

- Plantes: 2 nivells 

 05E2 TIPUS DE FEMELLA 

 05E3 POSICIÓ I TIPÙS DE VOLANDERES 

05E4 CONTROL VISUAL D’UNIONS PRETESADES I NO 
PRETESADES Organolèptic  

 05E5 CONTROL D’ESTRENY  DE CARGOLS PRETENSATS 

Control del mètode, ordre i 
estrenyiment inicial 

Verificació per part de l’inspector, 
de la instal·lació dels elements 

de fixació 

Comprovació del parell d’estreny 
amb clau dinamomètrica 

 05E6 
SUPERFICIES DE CONTACTE EN UNIONS RESISTENTS AL 
LLISCAMENT

Control de la classe de superfície 
especificada en el Plec de 

Condicions de Projecte 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  

formació de lots 

   0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
05O-  PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ 
 05O1- PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA 

CORROSSIÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 05O2 
PINTURES DE PROTECCIÓ ACTIVA O 
IMPRIMACIONS               

 05O3 PINTURES DE PROTECCIÓ PASIVA O 
ACABAT              

 05O4 GALVANITZAT              
Recobriments galvanitzats en calent 
sobre productes, peces i articles 
diversos, construïts o fabricats amb 
acer o altres elements fèrrics 

          

   

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per la 

formació de lots 

 PE-05OZ 
VERIFICACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE CONTROL 
DE TALLER 

PLA DE TRACTAMENT 

Control
documental

1 lot per tota 
l’estructura 

SISTEMA DE PREPARACIÓ DE LES 
SUPERFÍCIES I ASSAIGS DE 
PROCEDIMENT

ASSAIGS DE L’ESPESSOR I 
ADHERÈNCIA  DELS RECOBRIMENTS 

 PE-05OZ INSPECCIÓ EN TALLER 
INSPECCIÓ VISUAL DE  LA  
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE  inspecció 

1 lot per tota 
l’estructura 

 PE-05OZ APLICACIÓ DE LA PROTECCIÓ EN 
OBRA

PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 
inspecció 

- Cada 500m2

- cada 2 plantes 
APLICACIÓ DE LA PROTECCIÓ 

* Unitats d’inspecció per lots 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Protecció d’estructures d’acer davant la corrosió:

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-05X4 GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIÓ 
Proves de comprovació de 
gruixos de protecció i 
adherència 

- Cada 500m2

-Cada  2 plantes  PE-05X5 ADHERENCIA DE LA PROTECCIÓ 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

06 - ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
061- ESTRUCTURA DE  FÀBRICA 
 0612- ESTRUCTURA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0612 
FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE 
CIMENT                  
Per categoria d'execució A:             

 0622 
BLOC DE FORMIGÓ D’ÀRIDS DENS I 
LLEUGERS         
Peces de categoria I 

Peces de categoria II 

Per categoria d'execució A    
Per categoria d'execució A i B              

                 
 0623 

BLOC DE FORMIGÓ CEL·LULAR 
CURAT EN AUTOCLAU 
Peces de categoria I    
Per categoria d'execució A    
Per categoria d'execució A i B              

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 063 MATERIAL D'UNIÓ                  
 0634 MORTER PER AL RAM DE PALETA                  

Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats 
Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits. 
Per categoria d'execució A:             
Per categoria d'execució B:             

 0637 
SORRA                  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

 0638 CIMENT              
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
Ciment comú per morters 

Ciment del ram de paleta blanc 

 0639 CAL                  
Calçs per la construcció 

 063C ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM 
DE PALETA 

 065 
ELEMENTS ESPECIALS PER A 
ESTRUCTURES    

 0652 ELEMENTS DE REFORÇ    
Reforç de junta horitzontal de malla 
d'acer per fàbriques del ram de 
paleta.
Llindes per fàbriques del ram de 
paleta.
Tirants, fleixos de tensió, 
abraçadores i escaires per fàbriques 
del ram de paleta. 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 
L’EXECUCIÓ Organolèptic realitzat 

pel tècnic 
documentalment
segons categoria 

d’execució:
Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i control 
i supervisió 

continuada per part 
del Constructor 

Mínim per totes les 
Categories

d’Execució: Una 
inspecció per lot 

 - Cada planta  

- Cada 100m2

 06U2 DISPOSICIÓ DE PECES 

 06U3 DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ 

 06U4 DIMENSIONS 

 06U5 JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ 

 06U6 TRAVA 

 O6U7 RESOLUCIÓ DE FORATS 

 06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT 

 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteri per a formació 

de lots 

 06U1 ESTRUCTURA DE BLOCS DE FORMIGÓ 
Inspecció al final d’obra abans 

del certificat final. 

- Cada planta  

- Cada 100m2

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

06 - ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
061- ESTRUCTURA DE  FÀBRICA 
 0613- ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0613 
FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS                  
Per categoria d'execució A:             

 0621 MAÓ D'ARGILA CUITA 

Per categoria d'execució A    
Per categoria d'execució A i B              

                 
 063 MATERIAL D'UNIÓ                  

 0634 MORTER PER RAM DE PALETA                  
Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats 
Per morters industrials, per  ram de 
paleta, prescrits. 
Per categoria d'execució A:             
Per categoria d'execució B:             

 0637 
SORRA                  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

 0638 CIMENT              
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
Ciment comú per morters 

Ciment del ram de paleta blanc 

 0639 CAL                  
Calçs per la construcció 

 063C 
ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM 
DE PALETA 

 065 ELEMENTS ESPECIALS PER 
ESTRUCTURES    

 0652 ELEMENTS DE REFORÇ    
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Reforç de junta horitzontal de malla 
d'acer per fàbriques del ram de 
paleta.
Llindes per fàbriques del ram de 
paleta.
Tirants, fleixos de tensió, 
abraçadores i escaires per fàbriques 
del ram de paleta. 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 
L’EXECUCIÓ

Organolèptic 

 segons categoria 
d’execució:

Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i control 
i supervisió 

continuada per part 
del Constructor 

Mínim Una inspecció 
per lot 

- Cada 100m2

- Cada planta 

 06U2 DISPOSICIÓ DE PECES 

 06U3 DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ 

 06U4 DIMENSIONS 

 06U5 JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ 

 06U6 TRAVA 

 O6U7 RESOLUCIÓ DE FORATS 

 06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT 

 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

0613 
Desplom, planor. Inspecció al final d’obra 
abans del certificat final Organolèptic. 

Visual del 100% 

- Cada 100 m2

- Cada planta 

   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

07 - ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
071-  ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 0711- ESTRUCTURA PREFABRICADA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris
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0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA 
                 

Garatge prefabricat de formigó. 
Garatges reforçats d'una peça o 
formats per elements individuals amb 
dimensions d'una habitació. 
Unitats prefabricades de construcció 
d'edificis 

Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura de formigó 

0712 FORJATS PREFABRICATS 
dt      

072 ELEMENTS PER FORJATS 
PREFABRICATS                  

0721 ELEMENTS RESISTENTS 
INDUSTRIALITZATS                  
Biguetes armades 

      
Biguetes pretesades 

      
Plaques alveolars 

Elements prefabricats  per forjats i 
terrats nervats, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat. 

0722 ELEMENTS PREFABRICATS PER 
L'ENTREBIGAT                  
Peces d'entrebigat ceràmiques 

      
Peces d'entrebigat de morter de 
ciment       

PR- 

                                  

dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     Documents obligatoris  Possibles documents per verificar el compliment d’exigències 
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074
CONFORMITAT DELS ELEMENTS 
PREFABRICATS                  

0744 PREVI AL SUBMINISTRAMENT dt        
Elements prefabricats per a elements 
lineals d’estructures d’edificis i obra 
civil, excepte ponts, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat. 
Elements de fonamentació 

Productes prefabricats de formigó. 
Elements per murs 

Acer per armadures passives         
Acer per armadures actives         
Ferralla armada         
En cas d’haver-hi soldadura resistent 

          
En cas d’haver-hi soldadura no 
resistent              

0746 DURANT EL SUBMINISTRAMENT                  
0748 DESPRÉS DEL SUBMINISTRAMENT                 

7PX
ELEMENTS PER PONTS DE 
CARRETERES, FERROCARRILS I 
PASSARELES                  
Taulers, bigues, lloses, elements 
nervats o cel·lulars, estreps, elements 
per piles i arcs. 

07PY ALTRES ELEMENTS                  
Components prefabricats de formigó 
armat d'àrids lleugers d'estructura 
oberta 
Pals 

Productes prefabricats de formigó: 
Escales 

Marcs prefabricats de formigó, 
estructurals o no, de secció 
transversal rectangular, monolítics i 
projectats com elements continus, 
utilitzats per creació de forats per sota 
del nivell del sòl amb la finalitat de 
transport o emmagatzemament 
d'aigües residuals, galeries de cables, 
passatges soterranis, etc. 

                                  

dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     Documents obligatoris  Possibles documents per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- Si el Projecte ha considerat reduir els coeficients de ponderació emprats per elements prefabricats elaborats amb formigó 
conforme a EN 206-1:200 (1,35 per al formigó i 1,10 per l’acer), l’element prefabricat haurà de disposar d’un distintiu de 
qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’apartat 5.3. de l’annex 19 de la EHE-08. 
- Si el Projecte ha considerat reduir el coeficient de ponderació del formigó a 1,50, a més d’un distintiu de qualitat amb el 
nivell de garantia esmentat, el fabricant haurà de presentar un certificat de control de producció a fàbrica, elaborat per un 
organisme de control o  entitat de certificació i, en qualsevol cas, acreditats en l’àmbit del Reial Decret 2200/1995, de 28 
de desembre, que demostri que el formigó es fabrica de conformitat amb els criteris establerts per la Instrucció EHE-08. 
- Els assaigs per comprovació de les característiques exigides per la Instrucció EHE-08 pell formigó, acer d’armar i 
elements pretesats estructurals seran els definits als articles 86 88 i 90 respectivament,  de la mateixa Instrucció. 
- En  cas de que ho decideixi la Direcció Facultativa, aquesta realitzarà mitjançant una entitat de control de qualitat la 
pressa de mostres pels assaigs  sobre el formigó i l’acer d’armar. 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció: 
- Abans del subministrament del PEiS:  

Comprovació documental: 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives. 

En el seu cas, copia, compulsada per persona física, del certificat que avali que els elements prefabricats que seran objecte 

de subministrament a l‘obra estan en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

En el seu cas, certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent de les armadures passives, que 

avali la seva formació específica pel procediment en qüestió. 

 En el seu cas, certificats d’homologacions de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN 

ISO 15614-1, en cas de realitzar-se soldadura resistent d’armadures passives.  (Si l’element disposa d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la Direcció Facultativa pot eximir d’aquesta comprovació documental i l’anterior). 
En el seu cas, certificats que l’acer per armadures passives, l’acer per armadures actives o la ferralla armada estan en 

possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

Comprovació de les instal·lacions (obligatòries en cas  que la instal·lació pertany a l’obra) : 
La Direcció Facultativa decidirà la conveniència de realitzar una inspecció  a la instal·lació de fabricació dels elements 

prefabricats. Es realitzaria les comprovacions següents: 

- Verificació del compliment de les prescripcions de l’EHE-08 (particularment l’article 76) 

- Que els processos de prefabricació es desenvolupen correctament, 

-  Que existeix un sistema de gestió d’aplecs de materials que permeti aconseguir la necessària traçabilitat. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

Control documental del subministrament: 

Els fulls de subministrament de cada partida o remesa, dels elements prefabricats, d’acord amb l’annex 21 de l’EHE-08. 

La Direcció Facultativa comprovarà que la documentació aportada pel subministrador dels elements prefabricats o, en el 

seu cas, per el constructor, es conforme amb el coeficient de seguretat dels materials que hagin estat adoptats en projecte.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

074 - CONFORMITAT DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

0744 - PREVI AL SUBMINISTRAMENT 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 0744 VERIFICACIÓ DE GESTIÓ D’APLECS Mínim una 
Inspecció de les 
instal·lacions: 

- Recomanat una 
inspecció si els 

elements
prefabricats no 

disposen de 
distintiu de qualitat 

reconegut 

- Obligatori si la 
instal·lació de 
prefabricació

pertany a l’obra 

1 lot 

 0744 VERIFICACIONS DELS COMPONENTS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

 0744 ESTAT DE LES BANCADES 

 0744 COL·LOCACIÓ DE TENDONS (armat actiu) 

 0744 TESAT (armat actiu) 

 0744 MOTLLES

0744 CURAT 

 0744 AIXECAMENT DE LES PECES 

 0744 EMMAGATZEMATGE A FÀBRICA 

074 - CONFORMITAT DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

0746 – DURANT EL SUBMINISTRAMENT 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 0746 

COMPROVACIÓ DE 
CONFORMITAT DELS 
MATERIALS EMPRATS 

VERIFICACIÓ DEL FORMIGÓ 

Inspeccions a les 
instal·lacions del 

prefabricant 

Pel cas d’elements 
normalitzats

prefabricats en sèrie: 

- Totalitat d’elements 
de la mateixa tipologia, 
que formin part de la 

mateixa remesa i 
procedents del mateix 
fabricant, sempre que 
les dates de fabricació 
no difereixin més de 

tres mesos. 

Per elements 
prefabricats

específicament per 
l’obra segons projecte 

concret:

- Totalitat d’elements 
de la mateixa remesa i 
procedents del mateix 

fabricant

0746 VERIFICACIÓ D’ARMADURES ELABORADES 

0746 VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE 
PRETESATGE 

0746 COMPROVACIONS 
SOBRE L’ELEMENT 
PREFABRICAT

VERIFICACIÓ DEL CODI O MARCA 
D’IDENTIFICACIÓ 

 0746 

COMPROVACIONS 
EXPERIMENTALS DELS 
PROCESSOS DE 
PREFABRICACIÓ 

REVISIÓ DEL CONTROL DEL PREFABRICANT 

0746 PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LES 
ARMADURES PASSIVES 

0746 PROCÉS DE MUNTATGE D’ARMADURES 
PASSIVES 

 0746 PROCÉS D’APLICACIÓ DEL PRETESATGE 

0746 PROCESSOS DE FABRICACIÓ DEL FORMIGÓ, 
ABOCAT, COMPACTACIÓ I CURAT 

0746 COMPROVACIONS 
EXPERIMENTALS DE 
GEOMETRIA DELS 
ELEMENTS
PREFABRICATS

PELS ELEMENTS PREFABRICATS SENSE 
MARCATGE CE 

0746 PELS ELEMENTS PREFABRICATS AMB 
MARCATGE CE 
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07A - CONFORMITAT DELS PROCESSOS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ I MUNTATGE EN OBRA 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control 
Criteri per a 

formació de lots 

07A6

CONSIDERACIONS ABANS DEL 
MUNTATGE 

VERIFICACIÓ DE  CONFORMITAT 
DE LA DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE 

Control documental07A6 VERIFICACIÓ DE  CONFORMITAT 
DEL PROGRAMA D’EXECUCIÓ DEL 
CONSTRUCTOR 

07A6 VERIFICACIÓ DELS MITJANS I 
MATERIALS REQUERITS 

 07A6 CONDICIONS DEL TRANSPORT 

Inspecció 
Un lot per cada tipus 
d’element prefabricat 

07A6 CONDICIONS DE LA DESCÀRREGA 

 07A6 CONDICIONS DE LA MANIPULACIÓ 

 07A6 VERIFICACIÓ DE CONFORMITAT 
DELS APLECS Inspecció 

- Aplec ordenat per 
material, forma de 
subministrament, 
fabricant i partida 

subministrada, en el 
seu cas.

 07A8 

MUNTATGE I UNIONS DELS 
ELEMENTS PREFABRICATS (*) 

REPLANTEIG 

Inspecció 
- Criteris reproduïts a 

la taula següent 

 07A8 VERIFICACIÓ DIMENSIONAL 

 07A8 VERIFICACIÓ DELS SUPORTS 

 07A8 VERIFICACIÓ DELS ENLLAÇOS 

 07A8 VERIFICACIÓ DE LES UNIONS 

* La Direcció facultativa podrà eximir de  realitzar les inspeccions externes, per aquells processos d’execució de l’estructura que es 
trobin en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

Criteris per formació dels lots de control de muntatge de l’estructura:

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior al indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 

Tipus 
d’obra

Elements de 
fonamentació 

Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i ceps 
corresponents a 250m2

de superfície 
- 50m de pantalles 

- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2

de planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de superfície, 
sense rebassar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i ceps 
corresponents a 500m2

de superfície, sense 
rebassar tres fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler 
sense rebassar els 30m 
lineals, ni un tram o 
una dovella 

- 200m3 de piles, sense rebassar els 10m de longitud 
de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneie
s torres, 
dipòsits

- Sabates, pilons i ceps 
corresponents a 250m2

de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 10m 
d’alçada. 
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Unitats d’inspecció:

Processos i activitats d’execució Abast màxim de la unitat d’inspecció 

Operacions prèvies a l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar 

Unions dels prefabricats 
- Unions executades en la mateixa jornada 
- Planta de forjat 

Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de realitzar:

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control especificat en Projecte) 

Número mínim d’unitats d’inspecció en funció del nivell de control definit en projecte 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor
Extern DF/Entitats 

de control
Intern Constructor

Extern
DF/Entitats de 

Control

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 

-  El subministrador o, en el seu cas, el Constructor, haurà d’incloure en el seu sistema de control de producció un sistema 

per al seguiment de cada un dels processos aplicats durant la seva activitat, i definirà uns criteris de comprovació que 

permetin verificar a la Direcció Facultativa que els esmentats processos es desenvolupen segons la Instrucció EHE-08. 

- La Direcció Facultativa comprovarà que el Prefabricant, o en el seu cas, el constructor ha controlat la conformitat dels 

productes directament emprats per fabricació de l’element estructural i en particular, la del formigó, la d’armadures 

elaborades i la d’elements pretesats. 

- Per realitzar les comprovacions del autocontrol del prefabricant o constructor, la Direcció Facultativa, podrà fer servir 

qualsevol d’aquest procediments: 

 a) Revisió dels registres documentals on el responsable de la instal·lació de prefabricació  haurà de reflectir els controls 

realitzats per la recepció, així com els seus resultats. 

  b) La comprovació dels procediments de recepció, mitjançant inspecció  en la mateixa instal·lació industrial. 

  c) En  cas d’elements prefabricats que no estiguin en possessió d’un distintiu  oficialment reconegut, mitjançant la 

realització d’assaigs sobre mostres preses en la mateixa instal·lació de prefabricació. 

Les comprovacions experimentals durant el subministrament (control extern) inclouran la comprovació de la conformitat 

dels productes emprats, la dels mateixos processos de fabricació, la de les seves dimensions geomètriques, i el codi o marca 

d’identificació (fabricant, lot i data de fabricació). Aquestes comprovacions experimentals es realitzaran, com a mínim, una 

vegada a l’obra i inclouran tant la revisió del control de producció del prefabricant com la realització de comprovacions 

sobre cada procés, realitzades per una entitat de control de qualitat.  No obstant, en el cas d’elements  normalitzats i 

prefabricats en sèrie, que disposin del marcatge CE, es podrà acceptar la seva conformitat sense realitzar comprovacions 

experimentals addicionals sempre que amb la documentació del marcatge CE  es pugui deduir el compliment de les 

exigències de la Instrucció EHE-08 i del Projecte. 
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En cas d’elements normalitzats prefabricats en sèrie i destinats a formar part d’una secció composta, juntament amb altres 

parts executades in situ, la seva conformitat es podrà comprovar amb la documentació addicional al marcatge CE referent a 

(mètode 1, Guia L, document CONSTRUC 03/629.Rev.1): 

   -  les dades geomètriques (dimensions i seccions, incloses toleràncies) dels elements estructurals o, en el cas de kits, dels

sistemes i components instal·lats, i  

   -  les propietats dels materials i productes constituents usats que son necessaris determinar, d’acord amb les provisions 

nacionals.

Per als casos en que l’element estructural, component o kit estigui produït d’acord amb detalls de disseny preparats per el 

dissenyador dels treballs seguint les prescripcions nacionals, la informació d’acompanyament del Marcatge CE farà 

referència, sense ambigüitats, als respectius documents de disseny dels treballs. De la mateixa manera, en els casos en que 

el productor ha dissenyat i produït un element estructural o kit seguint les provisions de l’ordre del client, d’acord amb les 

prescripcions nacionals aplicables als treballs, la informació d’acompanyament del Marcatge CE farà referència, sense 

ambigüitats, als dibuixos i especificacions adjuntats amb la comanda del client. 

A efectes de comprovació de la conformitat dels elements prefabricats, els lots de control estaran formats per el mateix 

tipus d’element, mateixa remesa, i mateix fabricant, sempre que les dates de fabricació dels prefabricats no difereixin més 

de tres mesos (per als elements normalitzats prefabricats en sèrie). Per als casos d’elements prefabricats específicament per 

l’obra segons projecte concret, es defineix com lot la totalitat dels elements de la mateixa remesa i procedents del mateix 

fabricant.

El control experimental de la geometria dels elements prefabricats es realitzarà mitjançant la comprovació de la 

documentació del Marcatge CE (per als elements  corresponents) o el compliment de les toleràncies prescrites a l’annex 11, 

EHE-08, sobre el següent número d’elements per lot (per la resta de casos): 

         Tipus d’element subministrat                                             Núm. Mínim d’elements controlats

            Elements tipus pilons, biguetes, blocs                                                              10 

            Elements tipus lloses, panells, pilars, jàssera                                                    3 

            Elements de grans dimensions tipus calaixos,...                                               1 

Si es produeix un incompliment es rebutjarà l’element i es prendrà una altra mostra. Si aquesta es positiva s’acceptarà el lot.

En cas contrari la Direcció Facultativa requerirà del Subministrador una justificació tècnica  que la peça compleix els 

requisits exigibles de seguretat, funcionalitat, durabilitat i aspecte de la construcció. 

Per als casos d’elements prefabricats per als quals no estigui en vigor el Marcatge CE  i sí tinguin distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de realitzar qualsevol comprovació experimental. 

Control del muntatge i unions dels elements prefabricats: 

Abans de l’inici del muntatge d’elements prefabricats la Direcció Facultativa realitzarà les següents comprovacions: 

- Conformitat d’elements prefabricats i els seus acopis. 

- Disposició de plànols de muntatge i programa d’execució (amb la informació suficient per desenvolupar els 

treballs) 

- Disposició dels mitjans humans i materials requerits per al muntatge. 

Durant el muntatge, es comprovarà que es compleixen la totalitat de les indicacions del projecte. Es prestarà especial 

atenció al manteniment de les dimensions i condicions de l’execució dels recolzaments, enllaços i unions. 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PA-0711 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ Desplom, planor Totalitat de l’estructura 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- Al finalitzar el subministrament d’ elements prefabricats, el Constructor facilitarà a la Direcció Facultativa un certificat 
dels mateixos, elaborat pel subministrador dels elements prefabricats i signat per persona física, amb el contingut 
conforme a les prescripcions de l’annex 21 de l’EHE-08. En  cas d’elements amb Marcatge CE el certificat serà el 
document d’acompanyament del marcatge esmentat. 
- El subministrador podrà agrupar en un únic certificat tots els subministraments realitzats en un  mes de referència. 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

08 - COBERTES 
086- TEULADES GALVANITZADES 
 0861- TEULADA GALVANITZADA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definit  en projecte per la recepció.  
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 0863 
ELEMENT DE CUBRICIÓ                  

 08E2 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  
Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 
Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 
Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 
Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com a planxes i laminats 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes 
Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 
Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o 
aïllament multicapa 
Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com granulat de 
suro. Subministrat com planxes 
sense recobriments 
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ d'afegit 
lleuger d'argila expandida 
alleugerada.  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

       

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 

                

Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com a rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  
Escales prefabricades permanents 
per cobertes inclinades. (reacció al 
foc A1 obligatòria) 
Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Instal·lacions per accés a 
teulades. Passarel·les, passos i 
escales. 
Accessoris prefabricats per cobertes. 
Ganxos de seguretat 

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 086Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec 
de Prescripcions del 
projecte

- Cada 500 m2

 086Z COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 086Z PENDENTS 

 086Z ESTRUCTURA DE SUPORT 

 086Z SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 086Z POSADA A TERRA 

 086Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 086Z CARENER 

 086Z AIGUAFONS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0861 TEULADES GALVANITZADES 

Inspecció final del 100% de la teulada - Cada 500m2

Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2

- La totalitat de la 
coberta 

- Cada 2000m2

Comprovació de la posada a terra 

Verificació de totes les posades a terra. 

- La totalitat de la 
coberta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

08 - COBERTES 
08C- TEULADES DE PLAQUES ASFÀLTIQUES 
 08C1- TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 08C3 
PLACA ASFÀLTICA                  
Plaques bituminoses amb armadura 
sintètica i/o mineral. 

Plaques ondulades bituminoses 

 08E2 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  
Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 
Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 
Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 
Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes i laminats 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes 
Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a plafons o planxes 
Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a planxes o 
aïllament multicapa 
Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a granulat de 
suro. Subministrat com a planxes 
sense recobriments 
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ d'afegit 
lleuger d'argila expandida aligerada.  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans a la seva instal·lació 
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans a la seva instal·lació 
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

       

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 

                

Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  
Escales prefabricades permanents 
per a cobertes inclinades. (reacció a 
foc A1 obligatòria) 
Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Instal·lacions per a accés a 
teulades. Passarel·les, passos i 
escales. 
Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Ganxos de seguretat 

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

PCQ/08C1 4/9/2012 Pag.4 de 5 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-08CZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec 
de Prescripcions del 
projecte

- Cada 500 m2

 PE-08CZ COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 PE-08CZ ESTRUCTURA DE SUPORT 

 PE-08CZ SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 PE-08CZ DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 PE-08CZ CARENER 

 PE-08CZ AIGUAFONS 

 PE-08CZ 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 

PA-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES Inspecció final del 100% de la teulada - Cada 500m2

Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2

- La totalitat de la 
coberta 

- Cada 2000m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
091- TANCAMENTS D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 
 0911- TANCAMENT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0911 
TANCAMENT DE BLOCS DE FORMIGÓ                  
Per categoria d'execució A:             

 0914 BLOC DE FORMIGÓ              
Peces de categoria I 

Peces de categoria II 

Per categoria d'execució A i B              
Per categoria d'execució A             
Blocs de tancament, prefabricats de 
formigó, normal i alleugerit 
Blocs de tancament, prefabricats de 
formigó amb encenalls de fusta 

 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  

Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats 
Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits. 
Per categoria d'execució A:             
Per categoria d'execució B:             
Ciment comú per morters 

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
Calç per construcció 

 0992 ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  
Additius per morters de ram de 
paleta.

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 09A AïLLANTS TÈRMICS PER A FAÇANES                  

 09A1 

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

 09A2 

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

 09A3 

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 

 09A4 

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 

 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
Per quan ni fabricant ni l'aplicador 
tenen segell de qualitat (situació A)            
Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)        
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B) 

       
Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)        
Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

        

                 

dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a 

formació de lots

 091Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic realitzat pel tècnic 
documentalment segons categoria 
d'execució: Categories A i B: Visita 
d'inspecció diària a l’obra i control i 
supervisió continuada per part del 
constructor. 

- Cada planta  

- Cada 100m2.

 091Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 

 091Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 091Z ESTABILITAT 

091Z 
VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL 
TANCAMENT 

 091Z ESTANQUEÏTAT 

 091Z DESOLIDARITZACIÓ 

 091Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 091Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 

 091Z PLOM, PLANOR 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 0911 TANCAMENT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ Inspecció final d’obra abans del 
certificat final 

- Cada planta  

- Cada 100m2.   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
097- TANCAMENT DE PANELLS 
 0971- TANCAMENT DE PANELLS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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0971
TANCAMENT DE PANELLS                

0974 PANELLS PREFABRICATS             
Plafons compostos lleugers autoportants per 
ús com tancament vertical exterior i com 
revestiment exterior. 

         
Plafons compostos lleugers autoportants per 
ús com en envans i sostres.          
Panells de façana prefabricats amb plaques 
de guix laminat i nucli cel·lular de cartró.         
Components prefabricats de formigó armat 
d’àrids lleugers amb estructura oberta. 
Element: Xapats (no fixacions) per  ús en 
façanes exteriors d’edificis.  

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

PCQ/0971 4/9/2012 Pàg.2 de 3 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control  

Criteris per a  

formació de lots 

 0977 CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic  

Una inspecció per lot 

- Cada planta  

- Cada  100m2.

 0977 REPLANTEIG 

 0977 ESTABILITAT 

 0977 VENTILACIÓ 

 0977 ESTANQUEÏTAT 

 0977 DILATACIÓ 

 0977 DESOLIDARITZACIÓ 

 0977 CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 0977 CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 0977 PLOM 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 0971 TANCAMENT DE PANELLS Organolèptic 

Inspecció al final  

- Cada planta  

- Cada  100m2.   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

10 - TANCAMENTS INTERIORS 
102- ENVANS DE MAÓ 
 1021- ENVÀ DE MAÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 102 
ENVANS DE MAÓ                  

 1022 MATERIAL D’UNIÓ              
Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats 
Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits. 
Per categoria d'execució A:             
Per categoria d'execució B:             
Ciment comú per morters 

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters del 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
Calç per construcció 

Additius per morters de ram de 
paleta.

 1023 MAÓ CERÀMIC 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/102 4/9/2012 Pàg.2 de 3 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a formació 

de lots 

 102Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic - Cada planta 

 102Z DISPOSICIÓ DELS MAONS 

 102Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 102Z TRAVA, LLIGADES 

102Z 
VENTILACIÓ (per cambres de murs de 
contenció) 

 102Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 102Z CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 102Z PLOM, PLANOR 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteri de formació de lots 

 1021 ENVANS DE MAÓ Organolèptic. Inspecció final - Cada planta 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
131- ENRAJOLATS 
 1311- ENRAJOLAT 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES 
RAJOLES                  
Adhesius per rajoles ceràmiques 

 1313 RAJOLES              
Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però no 
menys d’un per local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a 

formació de lots

 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

PA-

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        



PCQ/1321 4/9/2012 Pag.1 de 3

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
132- APLACATS 
 1321- APLACAT 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1321 
APLACAT             

 1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT             
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó de densitat normal. 

            
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó cel·lular curat en 
autoclau. 

            

Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria massissa 

             
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria foradada o calada 

               
Ancoratges metàl·lics per formigó. 
Ancoratges químics. Per elements 
estructurals o càrregues pesades. 

               
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

               

 1323 PLAQUES                
Plaquetes de fibrociment i peces 
complementàries.              
Plaques planes de fibrociment.              
Pedra natural. Plaques per revestiments 
murals           
Productes de pedra natural. Plaquetes.           
Productes de pissarra i pedra natural per 
teulades i revestiments           
Teules i peces de formigó per teulats i 
revestiments de murs           
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri per a 

formació de lots 

 PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o 
sistema d’ancoratge. 
Verificació segons projecte i 
documentació del fabricant - cada planta 

- Cada 100m2

 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat de 
les peces.  PE-1325 PLOM, PLANOR 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris per a formació 

de lots 

PA-1321 
APLACAT Planor i desplom 

- Cada planta 

- Cada 100m2

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
133- ARREBOSSATS 
 1331- ARREBOSSAT 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT                  
Acabat exterior impermeable a 
l'aigua              

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT              
Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts 
Ciment comú per morters 

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
Ciment comú per morters 

Calçs per construcció 

Additius per morters per ram de 
paleta 
Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de 
ciment i cal 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució:
Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 
PA-

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
135- GUARNITS I ENLLUITS 
 1351- GUARNITS I ENLLUITS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició  en projecte per la recepció.  
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 135 
GUARNITS                  

 1353 
PASTA DE GUIX                  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

 136 ENLLUITS              
 1363 PASTA DE GUIX              

Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

 1364 ELEMENTS COMPLEMENTARIS    
Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit interior 
Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit exterior 
Motllures de guix prefabricades 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control Criteris de formació de lots 

 PE-135Z CONDICIONS PREVIES Estat del suport: 
estabilitat, planor, neteja i 
grau d’humitat 

Control del 25% de la 
superfície

- Cada planta 

- Cada 100 m2

PE-135Z 
ESTAT DEL SUPORT 

 PE-135Z PREPARACIÓ DEL GUIX 

Tipus de guix, dosificació,  
preparació del guix, 
aplicació, espessors, 
planor. 

Control del 25% de la 
superfície

 PE-135Z MESTRES 

 PE-135Z APLICACIÓ DEL GUIX 

 PE-135Z GRUIX I PLANOR 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE REFORÇOS 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE CANTONERES 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

 Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 PA-1351 GUARNITS I ENLLUITS Organolèptic: Aspecte 
acabat, planor, estabilitat 
del 100% de la superfície 

- Cada planta 

- Cada 100 m2
PA-

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
139- PINTURES 
 1391- PINTURA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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1391 PINTURA                  
Acabat exterior impermeable a 
l'aigua              

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteris de 

formació de lots

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

.

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
13B- FALS SOSTRES 
 13B1- FALS SOSTRE 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

C
o
d
.

Element

Origen i 
garantia 

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics 

F
u

lls
 d

e
 s

u
b

m
in

is
tr

a
, 

e
tiq

u
e

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
lt
re

s
 

D
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

a
ig

s 
s/

n
o

rm
a

 s
/e

sp
e

ci
fic

a
ci

ó 

C
e

rt
if.

 d
’o

ri
g

e
n

 s
/e

sp
e

ci
f.

 t
è

cn
iq

u
e

s 

F
itx

a
 c

a
ra

ct
e

rí
st

iq
u

e
s 

tè
cn

iq
u

e
s 

D
is

tin
tiu

s 
d

e
 q

u
a

lit
a

t 
vo

lu
n

ta
ri

s 

A
va

lu
a

ci
o

n
s 

d
’id

o
n

e
ït

a
t 

tè
cn

ic
a

 

D
e

cl
a

ra
ci

ó
 d

e
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
e

rt
ifi

ca
t 

“C
E

” 

C
o

n
tr

o
l p

ro
d

u
cc

ió
 f

à
b

ri
ca

 

D
IT

E
 

A
d

d
ic

io
n

a
l a

 e
tiq

u
e

ta
 “

C
E

” 

S
e

g
e

ll,
 m

a
rc

a
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
o

m
o

lo
g

a
ci

ó

M
a

rc
a

 A
E

N
O

R
 "

N
" 

13B1 FALS SOSTRE                  
 Sostres suspesos (Kits) 

13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ              
Perfileria metàl·lica per a particions, 
murs i sostres en plaques de guix 
laminat. 

13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ              
Adhesius a base de guix per plafons 
de guix 
Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons 
de compòsit i plaques de guix 

13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ              
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 

 Peces de guix per a sostres suspesos. 

Plaques de guix laminat. Cartró-guix 
per a sostres, envans i revestiments 

 Materials en guix fibrós 

 Plaques d’escaiola per a sostres          
13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS              
 Molduras de guix prefabricades 

Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments 

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 

de lots 

 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 
Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)...
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

PE-13BZ
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT 
DE CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE- 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

PA-

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS
142 - SUBBASES I RECRESCUDES
 1421 - SUBBASES DE TOT-Ú 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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CONTROL TOT-U D’APORTACIÓ 
EXTERIOR                  
Anàlisis granulomètric             
Determinació del número de cares de 
trancament             
Determinació de la neteja superficial             
Determinació de l’índex de llenques             
Compostos totals de sofre             
Próctor modificat             
CBR modificat             
Determinació dels límits d’Atterberg             
Equivalent de sorra             
Desgast de Los Ángeles             
Determinació dels compostos 
orgànics que afecten el fraguat i a 
l’enduriment del ciment 

            

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció : 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m2

PE-142Z 

HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 
CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat i 
compactació:

7 determinacions d’humitat i 
densitat “in situ” 

Assaigs de placa de càrrega 

- Cada 3.500m2,
- Cada tongada, 
- Cada jornada 

PE-142Z 
GRUIX DE LES TONGADES 

Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2,
- Cada tongada 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod.
Verificacions i/o 

proves*
Control  

Criteris  per a 

formació de lots 

 PA-
1421 

SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 
executada 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS 
143- SOLERES DE FORMIGÓ 
 1431- SOLERA DE FORMIGÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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141 PAVIMENTS               
1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES            

Verificació de la classificació davant del 
lliscament        

1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT            
Pastes auto-nivellants     
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de 
sòls. 

    

143 SOLERES DE FORMIGÓ            
1433 SUBBASE GRANULAR            
1434 ELEMENT SEPARADOR            

FORMIGÓ            
ARMAT            
Fibres d'acer per a formigó.      
Fibres polimèriques per a formigó.      

1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA            
Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

     

Productes de segellat aplicats en fred      
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de 
formigó (col·locació mecànica de junta) 

     

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS              
Materials  per a soleres continues i soleres. 
Pastes autonivellants            
Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó.            
Lligant de soleres: magnèsia caústica i clorur de 
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.            
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials 
naturals, artificials o riciclats per barreges 
bituminoses i tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. Per exemple, la quarcita de les 
soleres de formigó pulit 

           

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control Criteris de formació de lots 

PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS 
14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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141 PAVIMENTS                
1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES             

Verificació de la classificació davant del 
lliscament        

1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT             
Pastes auto-nivellants          
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants 
de sòls. 

         

14B4 CAPA DE SORRA             
14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ         

Adhesius per a rajoles ceràmiques           
Morters per al ram de paleta           
Ciment comú per morters          
Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials 
o reciclats, per a morters per al ram de 
paleta, paviments, revestiments interiors, 
arrebossats exteriors, fonamentació, 
reparacions i pastes 

          

Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

         
Ciment comú per morters          
Calçs per a  la construcció         

14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14B7 PECES RÍGIDES              
Vorades de pedra natural per a ús com a 
paviment exterior           
Rajoles de pedra natural per ús com paviment 
exterior           
Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús 
intern i en cobertes 

          
Rajoles de terratzo per ús interior.           
Rajoles de terratzo per ús exterior.           
Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 

          

Productes de pedra natural. Plaquetes.           
Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.           
Llambordes de pedra natural per a ús com a 
paviment           
Llambordes d'argila cuita           
Llambordes de formigó           
Frisos i encanyats de fusta.          
Paviments de fusta.           
Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls 
en interior i exterior           

 14B8 PECES COMPLEMENTARIES              
 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS              

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució*:
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris de 

formació de lots 

PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 
i horitzontalitat del paviment 

- Cada 100 m2.

 PA-    

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS 
14D- PAVIMENTS CONTINUS 
 14D1- PAVIMENT CONTINU 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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141 PAVIMENTS                 
 1411 

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES              
Verificació de la classificació davant del 
lliscament        

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT              
Pastes auto-nivellants          
Aglomerants i aglomerants compostos, a 
base de sulfat càlcic, per a pastes auto-
nivellants de sòls. 

          

 14D3 CONGLOMERANT              
 14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ              
 14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS              

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 100 m2

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

PE-14DZ
ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT, 
EMPOLSAT 

PE-14DZ
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ, 
DILATACIÓ I PERIMETRAL 

PE-14DZ
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR, 
MEMBRANA D’ESTANQUITAT. 

 PE-14DZ CAPES SEPARADORES 

 PE- 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

PA-14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment acabat:: 
Planor,  juntes, aspecte superficial 

- Cada 100 m2

 PA-    

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS 
14E- VORERA (URBANITZACIÓ) 
 14E1- VORERA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 14E2 FORMIGÓ BASE              
 14E3 PECES PREFABRICADES              

Vorades prefabricades de formigó 

Llamborda de formigó 

Rigoles i panots prefabricats de 
formigó 
Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior 

 14E4 CIMENT              
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
Ciment comú per morters 

 14E5 SORRA              
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per a morters 
per al ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

 14E6 MORTER              
Morters per al ram de paleta 

Calçs per a  la construcció 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 200 m2

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ REPLANTEIG 

 PE-14DZ DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS 

 PE-14DZ JUNTES 

 PE-14DZ ALINIACIONS I PENDENTS 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

PA-14E1 VORERA Organolèptic del paviment acabat:: 
pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 10) 

- Cada 200 m2

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

14 - PAVIMENTS 
14F- VIALS (URBANITZACIÓ) 
 14F1- VIAL

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 14F5 
SOTABASE GRANULAR, BASE 
GRANULAR              
Àrids per a capes granulars i capes 
tractades amb conglomerants 
hidràulics per al seu ùs en capes 
estructurals de ferms. 

14F6 FERM RIGID              
14F7 FERM PECES PREFABRICADES              

 14F8 
FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES EN CALENT TIPUS 
FORMIGÓ BITUMINOS 

             
Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 
Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 

14F8 

FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES PER A CAPES DE 
RODADURA. BARREJES DRENANTS I 
DISCONTINUES 
Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 
Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14FA SENYALITZACIÓ I ELEMENTS 
COMPLEMENTARIS                  
Sistemas de contención de vehiculos 
fijas, no temporales: barreras, 
atenuadores de impactos, terminales, 
transiciones, pretiles y sistemas 
mixtos para peatones y vehiculos, a 
utilizar en márgenes de carreteras o 
medianas en áreas de circulación 
Geotextils i productes relacionats. 
Requisits per ús en la construcció de 
carreteres i altres zones de tràfic 
(excluides les vies férreas i altres 
capes de rodolament asfàltica) 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

FERM RIGID 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

durant l’execució* 
Control Criteris per la formació de lots 

 PE-14F6 

ESTABLERTES PER SOLERES DE 
FORMIGÓ Organolèptic Establertes per soleres de formigó 

Resistència del formigó a flexió 
Assaig 

- 1 lot cada 50m3 o 
-  fracció diària. 

FERM AMB PECES PREFABRICADES 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres 

durant l’execució* 
Control Criteris per la formació de lots 

PE-14F7 
ESTABLERTES PER VORERES 
(URBANITZACIÓ) organolèptic Establert per voreres (urbanització) 

FERM FLEXIBLE

Pla: Cod.

Verificació de 

Paràmetres durant 

l’execució 

Control Criteris per la formació de lots 

 PE-14F8 

Fabricació mitjançant
assaigs. 

Assaig marshall (D, S, G) 
Un lot cada 500 ml o 3.500 m2

Assaig Càntabre (PA) 
1 cada 600 tn 
Contingut de lligant 
1 cada 600 tn 
Granulometria àrids extrets 
1 cada 600 tn 

Posada en obra 

Determinació de 
la densitat per 
capes

Un lot cada 500 ml o 3.500 m2.
 5 determinacions de la densitat per capa, per 
cada lot 

Mesura del gruix 
per capes Un lot cada 500 ml o 3.500 m2.

5 mesures del gruix per capa per cada lot 

Execució Control de 
l’execució 

almenys una vegada al dia, i almenys una 
vegada per lot: 
Dosificació de lligant, segons UNE EN 12697-1 
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE 
EN 12697-2 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

VORERA 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

PA-14E1 pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 10) 

Organolèptic Superfície total del 
paviment

Macrotextura superficial Mètode del cercle de sorra 

Un lot cada 500 ml o 
3.500 m2

5 mesures per lot 

Mesura de gruix i determinació de 
densitat

Extracció de testimonis 

Un lot cada 500 ml o 
3.500 m2

5 mesures per lot 

*Verificacions i/o proves 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
151- FINESTRES I BALCONERES 
 1511- FINESTRES I BALCONERES 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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1511 FINESTRA         
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de
fum.

            

1521 BALCONERA         
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

         

154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                

1541 ANODITZAT               
1542 LACAT               
1543 GALVANITZAT                
1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                
1551 PRE-MARC              
15G3 PROTECCIONS SOLARS             
15M1 PERSIANES              

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 15P1 VIDRES                  
Vidre de silicat sodocàlcic.                
Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                
Vidre borosilicatat.                
Vitroceràmiques.                
Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                
Vidre aïllant.                
Vidre aïllant antibala o antiexplosió          
Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic
temprat en calent.                
Vidre laminat de seguretat.                
Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Finestres:

Pla: Cod. Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 

formació de lots

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc

- Cada planta PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA 
Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta

PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 

 PE- 

Persianes

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

PE-15MZ
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

Proteccions solars:

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions

i/o proves* Control 

Criteri de 

formació 

de lots 

PA-1511 FINESTRA 
PROVA DE SERVEI:  
Funcionament de la fusteria 
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  
Prova d’escorrentia: 
Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres col·locades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

PA-15M1 PERSIANES 
PROVA DE SERVEI:  
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

PA-15G1 PROTECCIONS  
SOLARS 

PROVA DE SERVEI:  
Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
153- PORTES 
 1531- PORTA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA         
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

            

 1534 FERRAMENTA                
 154 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                

 1541 ANODITZAT               
 1542 LACAT               
 1543 GALVANITZAT                
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                
 1551 PRE-MARC              
 15P1 VIDRES              

Vidre de silicat sodocàlcic.         
Vidre per l'edificació. Vidre de capa.         
Vidre borosilicatat.         
Vitroceràmiques.         
Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.         
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 
temprat tèrmicament.         
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.         
Vidre borosilicatat de seguretat temprat 
tèrmicament.         
Vidre aïllant.         
Vidre aïllant antibala o antiexplosió         
Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.         
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.         
Vidre laminat de seguretat.         
Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 
endurit en calent..         

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

PCQ/153 5/9/2012 Pag.2 de 3 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.

Verificació de 

Paràmetres 

d’execució*

Control 
Criteris de 

formació de lots 

PE-15Z1 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

dimensions dintre de toleràncies, control de 
guerxeses, fixació, planor i desquadri de 

precèrcols

- Cada planta 

PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 
disposició d’aquestes 

PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control Criteris de formació de lots 

PA-1531 PROVES DE 
FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
15P- VIDRES PLANS 
 15P1- VIDRES

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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15P1 VIDRES                
Vidre de silicat sodocàlcic.              
Vidre per l'edificació. Vidre de capa.              
Vidre borosilicatat.              
Vitroceràmiques.              
Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.              
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.              
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.              
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.              
Vidre aïllant.              
Vidre aïllant antibala o antiexplosió          
Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.              
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic
temprat en calent.              
Vidre laminat de seguretat.              
Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..              

               

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 

Criteris de 

formació de 

lots 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1

Un per tipus de disposició d’envidriament 

- Cada tipus de 
disposició

d’envidrament

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-15P1 
VIDRES

Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
161- BARANES 
 1611- BARANES 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1611 
BARANES                  
Baranes prefabricades              
Condicions tècniques de 
subministrament de productes llargs 
y plans, laminats en calent. 
Condicions tècniques de 
subministrament de perfils extruïts 
d'alumini i els seus aliatges per 
baranes d'alumini 

          

Condicions tècniques de 
subministrament de fustes de 
seccions rectangulars per baranes 
amb fusta 
Subministrament de vidre, per 
baranes amb vidre 

 1641 ANCORATGES                  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per 
soscavat. Per a elements estructurals 
o càrregues pesades. 

     

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades. 

     
Ancoratges metàl·lics per formigó, 
amb aplicacions no estructurals. Per 
càrregues lleugeres. 

     

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODIZAT             
 1542 LACAT             
 1543 GALVANITZAT             
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

PE-1671 PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 
MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE 
LA BARANA 

Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

PE-
PROTECCIÓ DE LA BARANA 

Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteri de 

formació de lots

PA-1611 
BARANA

Resistència(*)

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 

          Resistència de la barana d’acord a la taula •3.3 del DB SE-AE 3.2: (segons DB SU-1 3.2.2) 
      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m.
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
164- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
 1641- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 16E 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ                  

 16E1 PER VIES EVACUACIÓ              
Senyalització de les vies d'evacuació         

 16E2 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 
MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

             
Senyalització dels mitjans manuals 
de protecció contra incendis         

 16E3 PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES              
Captafaros retrorreflectants, de vidre 
o plàstic, adherits o ancorats, per a 
senyalització de zones de circulació 
de vehicles. 
Materials de senyalització vial 
horitzontal. Materials de postmesclat. 
Microesferes de vidre, granulats 
antilliscants i mescles d'ambdós, que 
s'expandeixen sobre les pintures, 
materials termoplàstics, plàstics en 
fred o qualsevol altre producte de 
senyalització vial horitzontal, per 
donar propietats de retroreflexió i/o 
antilliscament 
Equipaments de regulació del tràfic. 
Dispositius lluminosos d'advertència 
de perill i abalisament. 
Equips de control de tràfic. Caps de 
semàfor.

 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT         
                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/1641 5/9/2012 Pag.2 de 3 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control  

Criteri de 

formació de 

lots 

 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ 
Verificació de l'ajust de les senyals 

documentades amb les col·locades. Control 
de la col·locació de les senyals; situació i 

visibilitat; dimensions de les senyals. 

- Tota 
l’edificació 

 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

PA-1641 
SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

Organolèptic: Inspecció 
final

- Tota l’edificació 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

17 - INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
171- XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS                  
Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació 
d’algues residuals, pluvials i 
superficials, que funcionen per 
gravetat o sota lleugera pressió. 
Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció 
d'aigua, sanejament a pressió i 
sanejament per buit, a pressió 
màxima de 25 bar i Tª d'operació 
20ºC i fins 40ºC en operacions que 
operen a temperatura constant. 

             

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació 
d'aigües residuals en l'interior de 
l'estructura dels edificis a baixa i alta 
temperatura. 

   

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a
col·lectors i escomeses de 
sanejament a l'exterior dels edificis. 
Soterrades o aèries, amb o sense 
pressió i en sistemes separatius o 
unitaris. 

        

Tubs amb capes interiors i exteriors 
llises de PVC-U unides per una capa 
espumada de PVC-U o per nervis de 
PVC-U compacte 

             

Tubs de Formigó, canalitzacions a 
baixa pressió 
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 
baixa pressió              
Tubs de PVC-U              

Documents
per la 
recepció

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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dels PEiS:    
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 

     
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials 
per a xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.      
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua de 
superfície o sanejament soterrades, exteriors als 
edificis per aplicacions sense pressió. 

                 

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per a 
evacuació i sanejament. 

                 

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per 
aplicacions amb o sense pressió. 

                 

Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

             
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió.

             
Tubs i peces complementàries prefabricades de 
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb unions 
flexibles per a aigües negres, pluvials i superfície per 
gravetat 

     

Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) per a 
evacuació d'aigües residuals a l'interior dels edificis.                  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o 
sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 
sanejament i drenatge. 
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 1714 
CANALONS PER RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS                  
Canalons amb ràfec i baixants 
externs d'aigües pluvials de xapa de 
zinc, acer inoxidable, xapa d'acer 
amb recobriment metàl·lic per 
immersió en calent, xapa d'acer 
recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

Canalons suspesos i els seus 
accessoris de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  
Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en 
unions de canonades d'aigua no 
potable, calent (WF i WD), freda 
(WC) o freda resistent a olis (WG) 
Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer 
de isoprè-isobutilè) per a 
canalitzacions d'aigua i drenatge, per 
a subministrament d'aigua potable 
calenta (WA, WB i WE). 

        

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques amb estanquitat en 
unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 
Juntes elastomèriques 
termoplàstiques de material cel·lular 
de cautxú vulcanitzat com 
estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 
Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 
Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
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 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS RESIDUALS                  
Plantes elevadores de matèries fecals      
Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals      
Plantes elevadores de matèries fecals, amb aplicacions 
limitades, petits usuaris      

 1717 VÀLVULES                  
Vàlvules de retenció per a plantes elevadores d'aigües 
residuals, fecals i no fecals.      
Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de 
desguàs a l'interior d'edificis      

 1718 CASSOLETES                  
Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de xapa 
de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb recobriment 
metàl·lic per inmersió en calent, xapa d'acer recobert 
de metall o recobert orgànic, xapa d'alumini o de xapa 
de coure. 

                 

Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  

Bononera sifònica de foneria          

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 



PCQ/1711 5/9/2012 Pag.5 de 6

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de col·lectors, 
dimensions,

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic

Control del 50% de la 
instal·lació

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 

 PA-1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

17 - INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
177- CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ) 
 1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 177 
CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ)               

 1772 CANONADES            
Tubs de foneria sanejament         
Tubs de foneria per a canalitzacions d'aigua         
Tubs de PVC-U, canalitzacions a baixa pressió             
Tubs de PVC-U, canalitzacions a alta pressió               
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió               
Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa pressió               
Marcs prefabricats de formigó, estructurals o no, 
de secció transversal rectangular, monolítics i 
projectats com elements continus, utilitzats per 
creació de forats per sota del nivell del sòl amb la 
finalitat de transport o emmagatzemament 
d'aigües residuals, galeries de cables, passatges 
soterranis, etc. 

            

 1773 CAMBRES D'INSPECCIÓ               
Passos d'home i cambres d'inspecció de 
fibrociment sense amiant, amb drenatges 
soterrats i embornals 

            
Pous de registre i cambres d'inspecció 
prefabricats de formigó en massa, amb fibra 
d'acer o formigó armat, per a accés, aireig i 
ventilació de xarxa de sanejament 

            

Pates per a pous de registre enterrats i altres 
cambres visitables enterrades             
Escales fixes per a pous de registre, per a xarxes 
d'aigües residuals, pluvials i superficials.             

              

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
-(**) Prova d'estanquitat de dos tubs units amb un junt, abans de l’acceptació per part de la DF del tipus de 
junta proposat (Plec de sanejament 1986. Art. 4.4.)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri de formació 

de lots 

 PE-1775 
DISPOSICIÓ DE 
CANONADES 

Realçat de la canalització de formigó 

Inspecció cada 15 m 

- Un lot cada 500 ml 

 PE-1775 RASANT, COTES 
Comprovacions de la rasant dels 
conductes entre pous 

Inspecció cada tres trams 

 PE-1775 ESTANQUITAT

Comprovació de l’estanquitat segons 
plec de sanejament 1986  

Una prova d’estanquitat cada 10% de la 
xarxa. Es farà abans del reblert. 
(30minuts) 

 PE-1775 REBLERT DE RASES Característiques del materials de reblert 

Verificació de la compactació 

 PE-1775 SOBREIXIDORS 

Desnivells: 100% 
Dimensions: 50% 
Anivellament: 100% 
Solera: 100% 

 PE-1775 POUS 

Dimensions: 1 control cada 5 pous 
Anivellament: 1 control cada 10 pous 
Solera: 1 control cada 5 pous 
Desnivells: 1 control cada 5 pous 

 PE-1775 BUNERES Anivellament amb reixes: 1 control cada 
10 buneres 

 PE-1775 
CAMBRA DE 
DESCÀRREGA Dimensions: Control del 50% 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteri de formació de 

lots 

PA-1771 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

Inspecció visual de 
funcionament del 
100% de la xarxa 

Tota la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

18 - INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
181- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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181
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ              

1812 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS           
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

       
Coure i aleacions de coure. Accessoris.          
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

         
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua              
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

           
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 

           
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP) 

           
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de liquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 

       

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Tubs d'acer no aleat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                 
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

              

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal·lacions soterrades. 

              

Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

              

 1813 CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS                 
Conductes de xapa metàl·lica             
Conductes metàl·lics             
Revestiment interior             
XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                 
Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 
argilencs/ceràmics               
Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 
ceràmics               
Xemeneies. Elements de paret exterior de 
formigó               
Xemeneies. Parets interiors de formigó               
Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 
formigó               
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.               
Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars               
Xemeneies amb conductes de fum de material 
plàstic.              
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Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.              
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer. 

             
Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.              
Xemeneies metàl·liques modulars.              
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge. 

             
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple. 

             
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.              
Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

             

Ximeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals              

1815 RADIADORS I CONVECTORS                
Plafons radiants montats en el sostre 
alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120ºC. 

          
Radiadors i convectors.           

1816 
EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE CALOR: 
CALDERES I CREMADORS                
Estufes per combustibles líquids, amb 
cremadors de vaporització i conductes 
d’evacuació de fums 

             
Calderes domèstiques independents que 
utilitzen combustibles sòlids. Potència 
tèrmica nominal inferior o igual a 50 kW. 
Requisits i mètodes d'assaig. 

          

Aparells insertables, inclosos en les llars de 
foc obertes, que utilitzen combustibles 
sòlids. Requisits i mètodes d'assaig. 

          
Estufes que utilitzen combustibles sòlids           
Aparells amb alliberament lent de calor 
alimentats amb combustibles sòlids.              
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 1817 ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL                  
Vàlvules termostàtiques                  
Equips de regulació: Termostat ambient 
Tot-res                  
Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1818 ALTRES EQUIPS                  
Dipòsits de polietilè emmotllats per bufat i 
per moldeig rotacional i de poliamida 6 
fabricats per polimeració aniònica. Requisits
i assaigs. 

          

Dipòsit d'expansió                  
 181c SUBSISTEMA SOLAR                  

Captadors solars d'escalfament líquid.                  
Sistemes solars tèrmics             
Acumuladors per a sistemes solars de 
calefacció             
Captadors solars d'escalfament líquid.             
Captadors solars prefabricats.                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PE-18 XARXA DE TUBERIES D’AIGUA 

Tipus de tuberies, diàmetres, fixació, 
disposició, aïllament.  

Un cada 30m 

- Un lot per zones 
comuns

- Un lot per 
habitatge Col·locació de maneguets passamurs 

Un per planta 

 PE-18 GOT D’EXPANSIÓ 
Capacitat, situació, fixació 

Un per instal·lació 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 VÀLVULES I AIXETES 
Instal·lació, tipus, fixació 

Un per instal·lació 

- Un lot per zones 
comuns

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 EQUIPS DE REGULACIÓ 
Col·locació 

Un per instal·lació 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 RADIADORS 
Tipus, capacitat, situació, fixació, 
presència de purgador 

Un cada 10 radiadors 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 CALDERA I CREMADOR 
Tipus, instal·lació i disposició de la 
caldera i cremador 

Un per cada equip 

- Un lot per 
habitatge 

PE-18 

*Unitats d’inspecció per lot 

PQ-1811 5/9/2012 Pag.6 de 7 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteris de formació 

de lots 

PA-1811 EQUIPS: CALDERES Estanquitat de l’equip de caldera de potència 
calorífica > 30.000 kcal/h (DB HE-2) 

100% de les calderes 

- Calderes de 
l’instal·lació 

Verificació i anàlisis dels fums produïts per l’equip de 
caldera de potència calorífica > 30.000 kcal/h (DB 

HE-2) 

100% de les calderes 

Verificació de seguretat de la flama (DB HE-2) 

100% de les calderes 

Verificació de l’ajust del cremador (DB HE-2) 

100% dels cremadors que no tinguin marcatge CE 

EQUIPS I APARELLS Verificació de les dades de funcionament (DB HE-2) 

100% dels equips i aparells 

- Equips i aparells de 
l’instal·lació 

RADIADORS Proves d’estanquitat 

Un per instal·lació 
- Cada habitatge 

 PA-1812 XARXES DE 
TUBERIES D’AIGUA 

Proves d’estanquitat (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  habitatge 

Prova de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  habitatge 

 PA-1815 SUBSISTEMA SOLAR Proves de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

Prova de seguretat (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

L’empresa instal·ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui 

les condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

18 - INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
182- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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1824 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                
Xemeneies. Terminals dels conductes de 
fums argilencs/ceràmics              
Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 
ceràmics              
Xemeneies. Elements de paret exterior de 
formigó              
Xemeneies. Parets interiors de formigó              
Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 
formigó              
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.              
Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars              
Xemeneies amb conductes de fum de 
material plàstic.             
Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.              
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer. 

             
Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.              
Xemeneies metàl·liques modulars.              
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge. 

             
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de 
paret simple. 

             
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir 
d'aire.

             
Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

             

Ximeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals              

 1825 AIREJADORS                

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/1821 5/9/2012 Pag.2 de 3 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES 
Control organolèptic de 
tipus, situació, fixacions, 

dimensions, capacitat dels 
equips

Control del 50% de la 
instal·lació

- Cada planta 

PE-18Z
EXTRACTORS 

PE-18Z SISTEMES D’ACCIONAMENT 

PE- AIREJADORS 

PE-

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació de 
fums (DB HS-3) 

Un per cada 5 conductes i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes 

 PA-1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 

Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Un per cada 5 detectors i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2

 PA-1823 XIMENEIES UNITÀRIES 
Estanquitat i funcionament (DB HS-3) 

Un prova (voluntari) 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

19 - INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
191- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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191
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ              

1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED           
Aparells acondicionadors d'aire           
Plantes refrigeradores d'aigua           
Equips autonoms           
Maquines alternatives de refrigeració           
Maquines centrífugues de refrigeració           
Maquines de refrigeració per absorció           

1912 ALTRES EQUIPS           
Bescanviador           

1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS           
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

       
Coure i aleacions de coure. Accessoris.          
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

         
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua              
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

           
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 

           
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP) 

           
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de liquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 
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Tubs d'acer no aleat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                  
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció 
de fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

               

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal·lacions soterrades. 

               

Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

               

 1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                  
Conductes de xapa metàl·lica              
Conductes metàl·lics              
Revestiment interior              

 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                  
Vàlvules termostàtiques                  
Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res                  
Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ                  
Reixetes                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control

Criteris de formació 
de lots 

PE-19 
REPLANTEIG DE L’INSTAL·LACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions de 

conductes, aïllaments, 
sistemes antivibratoris 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones privades 

PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTAL·LACIÓ 

PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS 

PE-

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control Criteris de formació de lots 

 PA-1911 INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta refrigeradora 

Instal·lacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instal·lació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT
201- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 2011- BAIXA TENSIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS              
Conductors aïllats              
Conductors despullats de coure              
Conductors despullats d'alumini    
Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

          

 2062 CABLES                  
Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries.

             

Cables per a xarxes subterrànies.              
 2063 TUBS RÍGIDS                  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes              

 2064 CANALS                  
Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes              

 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
Caixes generals de protecció              
Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció              

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
Caixes de protecció i mesura              
Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura              

 2073 CABLES                  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

             
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

             

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

             

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

             

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

             
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

             

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

             

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

             
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

             

Cables flexibles interiors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama              
Tubs rígids              
Canals              
Tubs curvables              
Tubs flexibles              
Sistemes de tubs soterrats              
Canalització elèctrica prefabricada              
Canalització instal·lacions interiors              
Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació              
Tubs per a instal·lacions en obres              

 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
Caixes de registre              

 2076 CONDUCTORS                  
Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra              

 2077 ACCESSORIS                  
Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg              
Proteccions              
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

             
Interruptors              
Connectors              
Aparells en les instal·lacions d'obres              
Transformadors de seguretat per a 
"Molt baixa tensió"              
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació

             
Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes              
Condensadors              

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod.
Verificació de Paràmetres d’execució* Control

Criteri de formació de 

lots

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions

privades

- Un lot per les zones 
comuns

- Un lot per totes les 
zones privades

PE-20W2 POLSADOR 

PE-20W3 BRUNZIDOR 

PE-20W4 INTERRUPTOR 

PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

PE-20WM
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions 

i/o proves* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT
201- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 2013- CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 20Y1 
EQUIP TRANSFORMADOR SENZILL                  

 20Y2 EQUIP TRANSFORMADOR DOBLE              3) 

 20Y3 
LINIA DE POSADA A TERRA DE LES 
MASSES METÀL·LIQUES              3) 

 20Y4 
LINIES DE POSADA A TERRA DEL 
NEUTRE              3) 

   1) 2) 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control
Criteri de formació de 

lots

PE-20Y1 EQUIP TRANSFORMADOR SENZILL Característiques, 
connexions, ancoratge i 
disposició de les cel·les, 

col·locació 
- Instal·lació de centre 

de transformació 

PE-20Y2 EQUIP TRANSFORMADOR DOBLE 

PE-20Y3 
LINIA DE POSADA A TERRA DE LES MASSES 
METÀL·LIQUES Característiques dels 

conductors, disposició i 
connexió PE-20Y4 LINIES DE POSADA A TERRA DEL NEUTRE 

PE-20Y5 
ACONDICIONAMENT DEL LOCAL DEL 
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

Instal·lacions
d’enllumenat, interruptors 

i arquetes, dimensions 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de 

formació de lots 

 PA-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        



PCQ/2031 5/9/2012 Pag.1 de 3

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT
203- ENLLUMENAT
 2031- ENLLUMENAT

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ              
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA              

Lluminàries exteriors              
Lluminàries interiors    
Portalàmpades interiors              

 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'acer 
Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini 
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polimers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
(si s’estableixen) 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SU 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú

PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

PE-203Y FIXACIÓ 

PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteris de 

formació de lots

PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 
DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

22 - INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
221- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 2211- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

C
o
d
.

Element

Origen i 
garantia 

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics 

F
u

lls
 d

e
 s

u
b

m
in

is
tr

a
, 

e
tiq

u
e

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació
del marcatge CE 

A
lt
re

s
 

D
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

a
ig

s 
s/

n
o

rm
a

 s
/e

sp
e

ci
fic

a
ci

ó 

C
e

rt
if.

 d
’o

ri
g

e
n

 s
/e

sp
e

ci
f.

 t
è

cn
iq

u
e

s 

F
itx

a
 c

a
ra

ct
e

rí
st

iq
u

e
s 

tè
cn

iq
u

e
s 

D
is

tin
tiu

s 
d

e
 q

u
a

lit
a

t 
vo

lu
n

ta
ri

s 

A
va

lu
a

ci
o

n
s 

d
’id

o
n

e
ït

a
t 

tè
cn

ic
a

 

D
e

cl
a

ra
ci

ó
 d

e
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
e

rt
ifi

ca
t 

“C
E

” 

C
o

n
tr

o
l p

ro
d

u
cc

ió
 f

à
b

ri
ca

 

D
IT

E
 

A
d

d
ic

io
n

a
l a

 e
tiq

u
e

ta
 “

C
E

” 

S
e

g
e

ll,
 m

a
rc

a
 c

o
n

fo
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
o

m
o

lo
g

a
ci

ó

M
a

rc
a

 A
E

N
O

R
 "

N
" 

 228 
CANONADES                

 2282 TUBS DE COURE             
Tubs de coure per al subministrament d'aigua             
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

         
Coure i aleacions de coure. Accessoris.          

 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE             
Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

          

Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment           
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de liquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

         

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL              
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

         

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua             
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

             
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  
Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

                 

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

         

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

         

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

         

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

             

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

             
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

          

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT              
Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua           

 228E TUBS D'ACER              
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de liquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

          

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

           

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS              
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

           

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES              
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

           

 2291 JUNTES PER A CANONADES              
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de liquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

          
Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

           

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ              
Dispositius anti-inundació en edificis.           
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 



PQ-2211 5/9/2012 Pag.5 de 7

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod.
Verificació de 

Paràmetres d’execució*  
Control 

Criteri de formació 

de lots 

PE-22R1 COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
PE-22R2 CLAU GENERAL 

PE-22R3 COMPTADOR DIVISIONARI 

PE-22R4 BATERIA DE COMPTADORS 

PE-22R7 CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

PE-22R8 
CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Un cada 2 ut. 

PE-22R9 VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Inspecció visual del 100% 
PE-22RA VÀLVULA DE RETENCIÓ 

PE-22RB ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Un cada 2ut. 

PE-21RD BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Inspecció del 100% de les bombes 

PE-22RD GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

PE-22R5 CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació 
de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge

PE-22R6 CANALITZACIÓ DE COURE 

PE- ALTRES CANALITZACIONS 

PE-22RE AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge

PE-22RF FLUXOR 

PE-21RA PURGADOR 

PE-21RB DILATADOR 

PE-21RE CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions

Verificació del 100% dels equips 
PE-21RJ HIDROMESCLADORS 

PE-22RC DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents brancas de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 

P
A

-2
21

2
 

IN
S

T
A

L
·L

A
C

IÓ
 D

’A
IG

U
A

 C
A

L
E

N
T

A
 S

A
N

IT
A

R
IA

 

(s
\D

B
 H

E
-2

) 

Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcioniament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tuberies d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primeri quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
presió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 

les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 

accessibles per al seu control. 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

23 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
231- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
 2311- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2341 
EXTINTORS PORTÀTILS                
Extintors portàtils d'incendis.          

 2342 BOQUES D'INCENDI             
Boques d'incendis amb mànegues 
semirígides.          
Boques d'incendis amb mànegues planes.         

 2343 SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA                
Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes 
de fum autònomes.             

 2344 
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D'INCENDIS                
Detectors de calor. Detectors puntuals             
Detectors de fums. Detectors lineals que 
utilitzen un feix òptic de llum.             
Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 
acústics.             
Equips de subministrament d'alimentació.             
Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, 
llum transmitida o per ionització. 

            
Detectors de flama. Detectors puntuals.             
Polsadors manuals d'alarma.             
Seccionadors de curtcircuit.             
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en 
les vies de transmissió dels detectors de foc 
i de les alarmes d'incendi. 

            
Detectors d'aspiració de fums.             
Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 
fallada.             
Equips de detecció i mesura de la 
concentració de monòxid de carboni.                
Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 
Control de l'alarma per veu i equips 
indicadors 
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Equips de control i indicació              
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per 
veu. Altaveus 

             
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 

             

 2345 HIDRANTS                  
Hidrants exteriors de columna.              
Hidrants baix nivell de terra, pericons i 
tapes.              
Racors                  
Mànegues                  

 2346 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ                  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades mullades i 
cambres de retard 

             
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades seques              
Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes 
hidromecàniques              
Components per a sistemes de ruixadors i 
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe 
d'aigua. 

             
Sistemes d'extinció d'incendis per pols              
Sistemes de CO2. Dispositius de control 
automàtic i per a retardadors elèctrics.              
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius no elèctrics de control 
automàtic i de retard. 

             
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius manuals d'accionament 
i parada. 

             
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Conjunts de vàlvules dels 
contenidors d'alta pressió i els seus 
actuadors. 

             

Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Difusors per a 
sistemes de CO2.

             
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Detectors especials d'incendis.              
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Pressostats i manòmetres.              
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius de pesada.              
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Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius pneumàtics d'alarma.             
Components per a sistemes d'extinció per gas. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.             
Sisteme d'extinció per aigua polvoritzada. 
Ruixadors automàtics.             
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Vàlvules 
direccionals d'alta i baixa pressió i els seus 
actuadors per a sistemes de CO2. 

            

Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Dispositius no 
elèctrics d'avortar per a sistemes de CO2. 

            
Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. 
Sistemes d'escuma.             
Sistemes fixes de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Connectors. 

            

 2347 SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR                 
Airejadors naturals d'extracció de fums i calor 
en obres de construcció             
Airejadors extractors de fums i calor mecànics 
en obres             
Sistemes de pressió diferencial             
Sistemes pel control de fum i de calor. 
Barreres de fum en edificis indutrials i 
comercials 

            
Equips de subministrament d'energia elèctrica 
i pneumàtics, pels sistemes de control de fums             

 2349 SENYALITZACIÓ                 
Senyalització de les vies d'evacuació                 
Senyalització dels mitjans manuals de 
protecció contra incendis                 
Senyalització  fotoluminiscent                 

                

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                  

 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS                  
Elements amb capacitat portant         
Elements sense capacitat portant         

 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES 
SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS                  
Accesoris: Dispositius d'emergència accionats 
per una manilla o un pulsador per portes i 
tancaments tallafocs 

              
Accesoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra 
horitzontal. 

              
Ferramentes: Dispositius de tancament 
controlat de portes.               
Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.               
Portes i tancaments tallafocs                  
Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en tanca 
portes, per tancamen de portes batents de 
compartimentació talla foc/fum. 

              

Portes de pisos d'aparells elevadors les quals 
els és exigible categoria d'integritat                  
Conductes i comportes tallafocs                  
Segellats de penetració i juntes lineals                  
Productes tallafoc i de segellat de penetracions 
contra el foc                
Productes tallafoc i de segellat de juntes i 
obertures lineals contra el foc                

 2364 MEMBRANES I CAPES PROTECTORES                  
Membranes protectores horitzontals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

                 
Membranes protectores verticals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

                 
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 

                 
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals d'acer                  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
mixtos de làmina d'acer i formigó 

                 
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit 
de formigó 
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Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
fusta 

               

 2365 
PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA
EL FOC                
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de panells rígids i semirígids, i 
mantes 

             
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de pintures intumescents, per 
elements d’acer. 

             
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de morters projectats.              

 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                

 2371 COBERTES                
Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.           
Cobertes exposades al foc sense Marcatge 
CE.            

 2372 ALTRES PRODUCTES                
Productes amb Marcatge CE.           
Altres productes sense Marcatge CE.            
Cortines i cortinatges en ús de pública 
concurrència                
Mobiliari tapizat en ús de pública 
concurrència                
Mobiliari no tapizat en ús de pública 
concurrència                

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod.

Verificació de 

Paràmetres 

d’execució*

Control Criteris de formació de lots 

PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en 
Projecte i Normativa 

Establerta al procés Estructures de 
Formigó 

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: Acabats 
(verticals i sostres) 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de 
l'execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica.  

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA 
D’ACER

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de 
l'aplicació a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació de gruixos 
aplicats. 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica. 
Mínim el 20% de la estructura 

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 

- Cada 250 m2

- Cada planta. 

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de 
l’execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica.  

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la col·locació dels elements 

La totalitat de l’estructura 

PROPAGACIÓ 
(INTERIOR I 
EXTERIOR)

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: 
Tancaments exteriors i tancaments interiors 

- Cada planta 
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PORTES 
RESISTENTS AL 
FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta 
documentada i la subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides 
d’emergència, dispositius d’emergència accionats per 
una maneta o un botó per sortides d’emergència, 
dispositius de tancament controlat de portes, dispositius 
de retenció electromagnètica per portes, dispositius de 
coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc 

- Cada planta. 

PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 

- Cada planta 

PAS
D’INSTAL·LACIONS: 
ELEMENTS
OBSTURADORS 

Segellats:
Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant, compatibilitat 
entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instal·lacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs:
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 

- Cada planta 

PAS
D’INSTAL·LACIONS: 
ELEMENTS
PASANTS

Conductes de ventilació, serveis, patinillos, sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 

VENTILACIÓ 
NATURAL DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: 
control dimensional del forat de ventilació en escales i 
vestíbuls, i forats de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

VENTILACIÓ 
NATURAL
MITJANÇANT
CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control 
de les superfícies útils de ventilació; relació L/l en 
conductes rectangulars; secció util de les reixetes; 
Situació de les reixetes; distàncies entre reixes d’entrada 
i sortida en passadissos protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

REACCIÓ AL FOC 
DE MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
ELEMENTS
CONSTRUCTIUS, 
DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant. Compatibilitat 
entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, 
decoratius i de mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, 
elements decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, 
portes situades als recorreguts, senyalització dels mitjans 
d’evacuació 

Freqüències establertes als processos: tancaments 
interiors i elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 

INTERVENCIÓ 
DELS BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  
mínimes dels vials d’accés i espais de maniobra; trams 
corbs i els seus carrils de rodadura; distàncies; pendents; 
forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de 
maniobra 

- Superfície total considerada. 

* Unitats d’inspecció per lot 
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució:
Control 

Criteri de 

formació de lots 

PE- EXTINTORS PORTATILS 

Comprovació de l’ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats.

Verificació de tipus, 
emplaçament i col·locació. 

Verificació del 100% dels 
equips

- Cada planta 

PE-
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB 
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES 

PE- SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D’INCENDIS 

PE- HIDRANTS 

PE- SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ 

PE- COLUMNA SECA 

PE-
VENTILADORS DELS SISTEMES 
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES CUINES 
(potencia superior a 20Kw) 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats.

Verificació de l'execució 
d'acord amb el Projecte i 
documentació tècnica del 
fabricant i/o documentació 
d'evaluació d'idoneitat tècnica 

Verificacio del 25% dels 
ventiladors

.

- Cada dos plantes 

PE-
VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA DE 
PRESSIÓ DIFERENCIAL 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats.

Control de l'instal·lació d'acord 
amb projecte i instruccions del 
fabricant.

Verificació del 25% dels 
equips

- Cada recorregut 
protegit 

PE-
SISTEMA DE CONTROL DE FUMS 
D’INCENDI A APARCAMENTS 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats.

Control de la instal·lació 
d'acord amb projecte i 
instruccions del fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips

- Totalitat de la 
instal·lació de fums 

PE-

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves*
Control Criteris de formació de lots 

PA-

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Productes especials: 

- Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

- Verificació de gruixos aplicats:
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 1000m2.
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 1000 m2

PA-

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 serie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 250m2.
Minim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal.

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 250 m2

-

PA-

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 500m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal

. Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 500 m2

PA-

PORTES SITUADES ALS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ

Prova de funcionament: Control de 
la presència dels dispositius exigits 
i el seu correcte accionament. 

100% de les portes de sortida 
d’emergència.

- Cada recorregut d’evacuació 

PA-

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS D’EVACUACIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les 
col·locades..Control de la 
col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les 
senyals. 

Per al 100% de les senyals 

- Totalitat de l’edificació 

PA-

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS DE PROTECCIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. 

Control de la col·locació de les 
senyals; situació i visibilitat; 
dimensions de les senyals. 

100% de les senyals d’evacuació. 

Totalitat dels mitjans d'evacuació 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves
Control Criteris de formació de lots 

PA- BOQUES D’INCENDI 
EQUIPADES AMB 
MÀNEGUES SEIMRIGIDES 
O PLANTES 

Verificació del manómetre de 
pressió

100% dels equips 

La totalitat de la instal·lació 

PA-

HIDRANTS 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% dels hidrants. 

La totalitat de la instal·lació 

PA-

COLUMNA SECA 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% de les columnes seques 

La totalitat de la instal·lació 

PA- VENTILADORS DELS 
SISTEMES D’EXTRACCIÓ 
DE FUM DE LES CUINES 
(potència superior a 20 Kw.) 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació La totalitat de la instal·lació 

PA- VENTILACIÓ DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT 
SISTEMA DE PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació La totalitat de la instal·lació 

PA- SISTEMA DE CONTROL 
DE FUMS D'INCENDI A 
APARCAMENTS 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació La totalitat de la instal·lació 

* Verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

25 - INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
251- INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 2511- INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 252 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES                  

 2521 ANTENES              
Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions 

 252 MEGAFONIA              
Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions 

 2523 TELEFONIA                  
Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions 

 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions 

 2525 TELEX                  
Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’antenes: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
Organolèptic: Ancoratge pal 

de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació 

PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
Organolèptic: Protecció 

Control del 10% 

PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10% 
PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instal·lació de la megafonia: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 

de lots 

PE-25H1 ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instal·lació

- Instal·lació de 
megafonia 

PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

PE-25HG ALTAVEUS 

Instal·lació de la telefonia: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 

de lots 

PE-25I1 ESCOMENSA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instal·lació  

- Instal·lació de 
telefonia

PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

Instal·lació de vídeo en circuit tancat: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 

de lots 

PE-25J1 CANALITZACIONS 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de l’instal·lació 

- Instal·lació de video 
en circuit tancat 

PE-25J2 CAIXES 

PE-25J4 CÀMARA 

PE-25J6 MONITOR 

PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instal·lats 

- Cada instal·lació.

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

PA-2514 
CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

28 - ALTRES 
281- APARELLS SANITARIS 
 2811- APARELLS SANITARIS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 281 
APARELLS SANITARIS                  

 2811 BANYERES              
Banyeres d'hidromassatge 

Banyeres ceràmiques d'ús domèstic i 
higiene personal          

 2812 DUTXA    
Plats de dutxa d'ús domèstic 

Mampares de dutxa. 

 2813 LAVABOS                  
Cubetes de rentat comú per a ús 
domèstic.
Lavabo

 2814 INODORS                  
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó 
incorporat. 

 2815 BIDETS                  
Bidets 

 2816 URINARIS                  
Urinaris murals 

 2817 PLAQUES TURQUES                  
Plaques turques ceràmiques          

 2818 AIGÜERES                  
Aigüeres de cuina. 

 2819 SAFAREIGS                  
Safareig ceràmic          

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 281A CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES, 
PER A SANITARIS                  
Conexions tubulars, flexibles i 
raconades a base d'elastòmers per 
sanitaris. 

           

 2821 AIXETES I ACCESSORIS PER A 
APARELLS SANITARIS                  
Aixetes sanitàries. Aixeta simples i 
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i 
3/4"), per a sistemes d'alimentació 
tipus 1 i 2. No inclou mescladors 
mecànics, termoestàtiques ni 
accessoris d'aixetes i dutxes adaptats 
per a usos especials. 

         

Aixetes de tancament automàtic 
PN10, simples i monocomandament 
d'obertura manual i tancament 
automàtic amb periode de duració 
regulable, d'ús en locals d'higiene 
corporal. No inclou aixetes d'urinaris, 
ni de descàrrga ni d'obertura 
automàtica. 

         

Aixetes per alimentació d'aparells 
sanitaris en locals d'higiene corporal i 
cuines amb rang de pressió de 0,05 a 
1 Mpa i temperatura màxima 90º, no 
contemplades en la UNE EN 200 i 
816. No inclou aixetes destinades a 
usos especials. 

         

 2822 ACCESSORIS PER A APARELLS 
SANITARIS                  
Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 
10)          
Flexibles de dutxa per a aixetes 
sanitàries (PN 10)            
Accessoris de desguàs per aparells 
sanitaris            

                 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

PE-281 APARELLS SANITARIS Control de disposició i  
fixació

10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge PE-282 COL·LOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-2811 

APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        



Partida d'obra Unitat Amidament Assaig Determinació del lot
Número de 
tongades 
assajades

Ratio
Assaigs 
per lot

Número 
d'assaigs 
Total

Preu unitari 
de l'assaig

Import 
assaig

Terraplenada amb material adequat d'aportació 
exterior, plataforma ETAP

m2              5.832   
ut. Determinació de la corba granulomètrica 
segons UNE 103101/95 

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    38,27 € 76,54 €

ut. Detreminació dels límits d'Atterberg segons 
UNE 103103:1994 1 103104:1993

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    43,03 € 86,06 €

ut. Matèria orgànica. Mètode d'oxidació amb 
permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 
Erratum

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    52,11 € 104,22 €

ut. Determinació del contingut de sals solubles en 
sòls segons NLT 114:1999

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    49,86 € 99,72 €

ut. Próctor modificat segons UNE 103501/94
1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    75,85 € 151,70 €

ut. CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95,
1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    119,74 € 239,48 €

ut. Próctor normal segons UNE 103500/94
1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    60,32 € 120,64 €

ut. Assaig de col∙lcapse en sòls amb l'edòmetre 
segons NLT 254:1999

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    96,09 € 192,18 €

ut. Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre 
segons UNE 103601:1996

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     2    66,01 € 132,02 €

ut assaig placa de càrrega Ø 30 cm. segons NLT 
357/98 o DIN 18134

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

6      3.500                 1                   12    111,31 € 1.335,72 €

Replè de rases amb material adequat d'aportació 
exterior ‐ Conducció ETAP

m3              1.472   
ut. Determinació de la corba granulomètrica 
segons UNE 103101/95 

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     3    38,27 € 114,81 €

ut. Detreminació dels límits d'Atterberg segons 
UNE 103103:1994 1 103104:1993

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     3    43,03 € 129,09 €

ut. Matèria orgànica. Mètode d'oxidació amb 
permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 
Erratum

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     3    52,11 € 156,33 €

ut. Determinació del contingut de sals solubles en 
sòls segons NLT 114:1999

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     3    49,86 € 149,58 €

ut. Próctor modificat segons UNE 103501/94
1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     3    75,85 € 227,55 €

ut. CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95,
1 lot per cada 2.000 m3 de 
material

1      2.000                 1                     1    119,74 € 119,74 €

ml                 802   
ut. Densitat i humitat "in situ" pel mètode d'isòtops 
radioactius segons normes ASTM C‐2922 i ASTM D‐
3017

1 lot per cada 1.000 ml. de 
rasa

1      1.000               10                   10    18,60 € 186,00 €

Replè de rases amb material adequat d'aportació 
exterior ‐ plataforma ETAP

m3                 816   
ut. Determinació de la corba granulomètrica 
segons UNE 103101/95 

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     2    38,27 € 76,54 €

ut. Detreminació dels límits d'Atterberg segons 
UNE 103103:1994 1 103104:1993

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     2    43,03 € 86,06 €

ut. Matèria orgànica. Mètode d'oxidació amb 
permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 
Erratum

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     2    52,11 € 104,22 €

ut. Determinació del contingut de sals solubles en 
sòls segons NLT 114:1999

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     2    49,86 € 99,72 €

ut. Próctor modificat segons UNE 103501/94
1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     2    75,85 € 151,70 €

ut. CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95,
1 lot per cada 2.000 m3 de 
material

1      2.000                 1                     1    119,74 € 119,74 €

ml                 929   
ut. Densitat i humitat "in situ" pel mètode d'isòtops 
radioactius segons normes ASTM C‐2922 i ASTM D‐
3017

1 lot per cada 1.000 ml. de 
rasa

1      1.000               10                   10    18,60 € 186,00 €

CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT ‐ DETERMINACIÓ DEL NÚMERO D'ASSAIGS A REALITZAR I EL SEU IMPORT



Replè de rases amb sauló d'aportació exterior ‐ 
Conducció ETAP

m3                 458   
ut. Determinació de la corba granulomètrica 
segons UNE 103101/95 

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    38,27 € 38,27 €

ut. Determinació del contingut de sals solubles en 
sòls segons NLT 114:1999

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    49,86 € 49,86 €

ut. Matèria orgànica. Mètode d'oxidació amb 
permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 
Erratum

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    52,11 € 52,11 €

Replè de rases amb sauló d'aportació exterior ‐ 
Plataforma ETAP

m3                 390   
ut. Determinació de la corba granulomètrica 
segons UNE 103101/95 

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    38,27 € 38,27 €

ut. Determinació del contingut de sals solubles en 
sòls segons NLT 114:1999

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    49,86 € 49,86 €

ut. Compostos totals de sofre expressats en SO3 
segons UNE‐EN 1744‐1:2010 ‐ capítol 11

1 lot per cada 500 m3 de 
material

1          500                 1                     1    58,55 € 58,55 €

Subbase de tot‐ú artificial ‐ urbanització m3                 719   
ut. Determinació de la granulometria d'un àrid 
segons UNE‐EN 933‐1:1998 / A1:2006, UNE‐EN 933‐
2:1995 i UNE‐EN 933‐2/1M:1999 

1 lot per cada 1.000 m3 de 
cada capa del material

1      1.000                 1                     1    38,72 € 38,72 €

ut. Determinació del número de cares de 
trencament en el matxucament segons UNE‐EN 
933‐5:1999/A1:2005 o NLT 358/90

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    40,47 € 40,47 €

ut. Determinació de la neteja superficial segons 
UNE 146130:2000

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    44,95 € 44,95 €

ut. Determinació de l'índex de llenques segons UNE‐
EN 933‐3:2012

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    52,56 € 52,56 €

ut. Compostos totals de sofre expressats en SO3 
segons UNE‐EN 1744‐1:2010 ‐ capítol 11

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    58,55 € 58,55 €

ut. Próctor modificat segons UNE 103501/94
1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    75,85 € 75,85 €

ut. CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95,
1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    119,74 € 119,74 €

ut. Detreminació dels límits d'Atterberg segons 
UNE 103103:1994 1 103104:1993

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    43,03 € 43,03 €

ut. Equivalent de sorra segons UNE‐EN 933‐8:2000
1 lot per cada 1.000 m3 de 
cada capa del material

1      1.000                 1                     1    36,74 € 36,74 €

ut. Desgast de Los Angeles segons UNE‐EN 1097‐
2:2010

1 lot per cada 20.000 m3 de 
cada capa del material

1    20.000                 1                     1    110,42 € 110,42 €

ut. Determinació dels compostos orgànics que 
afecten el fraguat i a l'enduriment del ciment. 
Determinació del contingut en humus segons UNE‐
En 1744‐1:2010 apartat 15,1

1 lot per cada 5.000 m3 de 
cada capa del material

1      5.000                 1                     1    35,01 € 35,01 €

m2              2.394   
ut. Densitat i humitat "in situ" pel mètode d'isòtops 
radioactius segons normes ASTM C‐2922 i ASTM D‐
3017

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 7                     7    18,60 € 130,20 €

ut assaig placa de càrrega Ø 30 cm. segons NLT 
357/98 o DIN 18134

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     1    111,31 € 111,31 €

CAPÍTOL 02 SUBBASES I PAVIMENTS



Paviment de mescla bituminosa en calent AC 16 surf 
B50/70 D (D‐12) en capa de rodadura

Tn                 225   

Presa de mostra d'aglomerat asfàltic, inclosa la 
determinació de temperatura "in situ" i 
temperatura de la barreja en el moment de 
descàrrega del camió

1 lot per cada 600 Tn de 
material

1          600                 1                     1    12,16 € 12,16 €

ut. Determinació de la granulometria de les 
partícules segons UNE‐EN 12697‐2:2003 + A1:2007

1 lot per cada 600 Tn de 
material

1          600                 1                     1    55,82 € 55,82 €

ut. Contingut de lligant soluble segons UNE‐EN 
12697‐1:2006

1 lot per cada 600 Tn de 
material

1          600                 1                     1    58,41 € 58,41 €

m2              1.549   
ut. Assaig Marshall segons UNE‐EN 12697‐34:2006 
+ A1:2007

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     1    162,06 € 162,06 €

ut. Determinació de la densitat màxima segons 
UNE‐EN 12697‐5:2009

1 lot per cada 3.500 m2 de 
cada capa del material

1      3.500                 1                     1    54,88 € 54,88 €

ut. Mesura de la macrotextura superficial, mètode 
del cercle de sorra

1 lot per cada 3.500 m2 de 
calçada

1      3.500                 5                     5    60,00 € 300,00 €

ut. Extracció de testimonis d'aglomerat asfàltic de 
diàmetre 100 mm. segons NLT 314/92, inclosa la 
mesura del gruix i la determinació de la densitat

1 lot per cada 3.500 m2 de 
calçada

1      3.500                 5                     5    116,37 € 581,85 €

Paviment de formigó HA‐30 ‐ Filtres de sorra m3                    17   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Paviment de formigó HA‐30 ‐ Edifici d'explotació i 
dipòsit

m3                    27   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Base per rigoles de Formigó HM‐20 ‐ Urbanització 
exterior

m3                    47   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Subbase de formigó HM‐20 per a voreres ‐ 
Urbanització exterior

m3                    38   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Rigola blanca de morter de ciment de 20x20x8cm. m                 465   
ut. Determinació caracterísriques geomètriques 
d'una mostra de rigola, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    47,83 € 47,83 €

ut. Absorció d'aigua d'una mostra de rigola,  UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    40,00 € 40,00 €

ut. Desgast per abrasió d'una mostra de rigola, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència al lliscament/relliscament (USRV) 
d'una mostra de rigola, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència a flexió d'una mostra de rigola, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    70,34 € 70,34 €



Vorada prefabricada de formigó doble capa tipus C‐
3 de 28x17cm.

m                 500   
ut. Determinació caracterísriques geomètriques 
d'una mostra de vorada, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    71,81 € 71,81 €

ut. Absorció d'aigua d'una mostra de vorada, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    57,95 € 57,95 €

ut. Desgast per abrasió d'una mostra de vorada, 
UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència al lliscament/relliscament (USRV) 
d'una mostra de vorada, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència a compresió amb proveta testimoni 
d'una mostra de vorada

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    158,97 € 158,97 €

ut. Resistència a flexió d'una mostra de vorada, 
UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    87,95 € 87,95 €

Vorada prefabricada de formigó monocapa tipus A‐
4 de 20x8cm.

m                 190   
ut. Determinació caracterísriques geomètriques 
d'una mostra de vorada, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    71,81 € 71,81 €

ut. Absorció d'aigua d'una mostra de vorada, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    57,95 € 57,95 €

ut. Desgast per abrasió d'una mostra de vorada, 
UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència al lliscament/relliscament (USRV) 
d'una mostra de vorada, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència a compresió amb proveta testimoni 
d'una mostra de vorada

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    158,97 € 158,97 €

ut. Resistència a flexió d'una mostra de vorada, 
UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 ml 1      5.000                 1                     1    87,95 € 87,95 €

Paviment de peces de panot de vorera de 
20x20x2,5cm.

m2                 250   
ut. Determinació caracterísriques geomètriques 
d'una mostra de panot, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    47,83 € 47,83 €

ut. Absorció d'aigua d'una mostra de panot, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    40,00 € 40,00 €

ut. Desgast per abrasió d'una mostra de panot, 
UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència al lliscament/relliscament (USRV) 
d'una mostra de panot, UNE‐EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    163,00 € 163,00 €

ut. Resistència a la geladicitat d'una mostra de 
panot, UNE‐EN 12371:2011

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    178,55 € 178,55 €

ut. Resistència a flexió d'una mostra de panot, UNE‐
EN 1340:2003

1 lot per cada 5.000 m2 de 
paviment

1      5.000                 1                     1    70,34 € 70,34 €

Tubs de sanejament de diàmetre superior a 300 
mm.

m              1.041   
ut. Inspecció en videocàmera dels tubs de 
sanejament de diàmetre superior a 300 mm.

1 lot per cada 1000 ml de tub 
o per jornada d'assaig

1      1.000                 1                     2    1.000,00 € 2.000,00 €

CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM



Formigó per a micropilots de 180 mm. de diàmetre m3                 115   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 500 m2 de 
superfície

1          100                 3                     6    106,69 € 640,14 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Conducció ETAP

m3                    41   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Estació de bombament

m3                    17   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Mescla, floculació i decantació

m3                    62   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Filtres de sorra

m3                 106   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     6    106,69 € 640,14 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Edifici d'explotació i dipòsit

m3                 216   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     9    106,69 € 960,21 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
25 ‐ Edifici d'explotació i dipòsit

m3                    46   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a lloses de fonaments de formigó HA‐
30 ‐ Dipòsit de purgues i rentats

m3                    16   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

CAPÍTOL 04 FONAMENTS I ESTRUCTURES



Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐30 ‐ 
Conducció ETAP

m3                 103   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     6    106,69 € 640,14 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐30 ‐ 
Estació de bombament

m3                    80   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐30 ‐ 
Mescla, floculació i decantació

m3                 205   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     9    106,69 € 960,21 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐25 ‐ 
Filtres de sorra

m3                    27   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐30 ‐ 
Edifici d'explotació i dipòsit

m3                 211   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     9    106,69 € 960,21 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐25 ‐ 
Edifici d'explotació i dipòsit

m3                      9   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a murs de contenció de formigó HA‐30 ‐ 
Dipòsit de purgues i rentats

m3                    47   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €



Formigó per a bancades i recrescuts de formigó HM‐
30 ‐ Mescla, floculació i decantació

m3                    53   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a bancades i recrescuts de formigó HM‐
20 ‐ Filtres de sorra

m3                      9   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a bancades i recrescuts de formigó HM‐
20 ‐ Edifici d'explotació i dipòsit

m3                      5   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Formigó per a forjats (capa de compressió, cèrcols i 
jàsseres) de formigó HA‐25 ‐ Edifici d'explotació i 
dipòsit

m3                    46   

ut. Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 
30x15 cm. amb determinació de consistència, 
curat, refrenat i ruptura a compressió, segons UNE‐
EN 12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, 
UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3

1 lot per cada 100 m3 de 
material o 1.000 m2 de 
superfície

1          100                 3                     3    106,69 € 320,07 €

Juntes de dilatació amb làmines de PVC‐E ranurades 
amb ànima oval

PA                      1   
ut. control total de totes les soldadures de les 
juntes termosoldades amb làmines de PVC‐E de 
l'obra

1 lot per la totalitat de l'obra 1              1                 1                     1    750,00 € 750,00 €

Tubs i canonades de PEAD i PVC  ‐ instal∙lacions 
d'aigua potable, d'impulsió purgues i rentats EDAR, 
de bombeig d'aigües residuals, de drenatge de 
productes químics, de dosificació de clor, de 
dosificació PAX, i d'aspiració de fangs del 
decantador

ut                      7   
ut. Proves d'estanqueïtat en tuberies i canonades 
de PEAD i PVC

1 lot per cada tipus 
d'instal∙lació

1              1                 1                     7    200,00 € 1.400,00 €

Tubs i canonades d'acer inoxidable AISI‐316 ‐ Xarxa 
de procés

PA                      1   
ut. Control d'unions soldades dels tubs d'acer 
inoxidable AISI‐316 (10% del total de les unions)

1 lot per la totalitat de l'obra 1              1                 1                     1    680,00 € 680,00 €

TOTAL 24.479,50 €

CAPÍTOL 05 INSTAL∙LACIONS
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Annex  J - Gestió de residus 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE 

 

L'objecte d’aquest annex és justificar que les operacions de gestió dels residus produïts durant les obres de 

construcció de l´estació de tractament d´aigua potable (ETAP) d'Osona Nord i Voltreganès, per tal de 

complir les determinacions del Real Decret 105/2008, del Decret 89/2010 i del Decret 21/2006 sobre residus 

de la construcció i adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. 

 

 

2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

DECRET 89/2010 pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció 

 

REAL DECRET 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició 

 

 

3.- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

El Real Decret 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el 

Decret 89/2010, per el  qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, són els que defineixen el nou model de gestió de runes, 

garantint que el rebuig d’aquells materials no aprofitables serà dipositat de forma controlada en 

instal·lacions preparades a tal efecte. 

 

Als efectes de gestió, els residus objecte d’aquest Decret es classifiquen en: 

 

a) Enderrocs: materials obtinguts d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció. 

 

c) D’excavació: Terres, pedres o altres materials originats en l’excavació del sòl. 

 

Durant les obres de construcció de l´estació de tractament d´aigua potable (ETAP) d'Osona Nord i 

Voltreganès es generaran residus del tipus: 

 

b) De la construcció 

 

3.1.- Característiques dels residus 

 

Dins dels residus hi haurà diferents materials, tots ells considerats residus inerts o bé no especials. 

 

Els residus inerts que es preveuen produir són els següents: 

 

170101. Formigó (Runa) 

170303. Mescles bituminoses (Runa) 

170104. Metalls (Retalls, manteniment, embalatges) 

170106. Residus de construcció i demolició 

200103. Plàstics (Retalls, embalatges) 

 

Els residus no especials que es produiran són: 

 

200101. Paper i cartró (Embalatges) 

 

 

3.2.- Operacions de destriament o recollida selectiva projectades  

 

Donades les característiques dels residus que es generaran durant les obres de construcció de l´estació de 

tractament d´aigua potable (ETAP) d'Osona Nord i Voltreganès, es creu convenient separar d’una banda els 

residus com formigons i d’altra banda els residus més generals com són els metalls, paper i cartró i plàstics. 

 

 

3.3.- Destí final dels residus  

 

Els residus produïts, i no reutilitzats en la pròpia obra, seran tractats correctament per gestors autoritzats per 

la Junta de Residus. 

 

 

4.- DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

Seguidament s’adjunta un plànol de les instal·lacions previstes per al emmagatzematge, maneig, separació 

dels residus de construcció i demolició dintre l’obra, així com les fitxes d’estudi dels residus, on es determina 

el cost de la gestió dels residus. 

 

 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 
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codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :TERME MUNICIPAL MASIES DE VOLTREGÀ OSONA

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

    Pes     Volum aparent    Densitat real       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 6.736,25 1,7 11.452

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 4.420,64 1,7 7.515

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0
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m3

0

    Pes 

8084

0

    Volum aparent    Densitat real

5305

0

0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

11157 m3
18966,7 t 13388 m3
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   Total  excavació

0

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

0

reutilització

altra obra

 abocador

   Superfície construïda 802,55 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 68,927 0,090 71,884

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 29,401 0,041 32,667

formigó 170101 0,036 29,264 0,026 20,903
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   Residus de construcció totals 

formigó 170101 0,036 29,264 0,026 20,903

petris barrejats 170107 0,008 6,308 0,012 9,470

guixos 170802 0,004 3,152 0,010 7,801

altres 0,001 0,803 0,001 1,043

   embalatges 0,004 3,424 0,029 22,895

fustes 170201 0,001 0,969 0,005 3,611

plàstics 170203 0,002 1,268 0,010 8,310

paper i cartró 170904 0,001 0,666 0,012 9,530

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 O
b

ra
 N

o
va

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
   

 o
c

paper i cartró 170904 0,001 0,666 0,012 9,530

metalls 170407 0,001 0,522 0,002 1,444

0,090 72,35 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró
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1,60
2,80

17,73

5,76
6,65

0,52

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

1,20

94,78

tancaments   acabats fonaments/estructura   

3,10
3,24
0,52

33,613,86

paper i cartró
metalls

altres
guix

Totals 10,44 m3 m3 m3
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2,80 6,65

7,80

44,3340,01

0,440,40
0,402,30 1,77

0,52
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MINIMITZACIÓ

minimització

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.-
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4.-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

terra vegetal 5304,768
graves/ sorres/ pedraplé 8083,5
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 13388,268

 Per portar a l'abocador
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0,00

0,00

0,00

8.083,50 0,00

0,00

5.304,77

0,00

13388,27 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Reutilizació

0,00

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 29,26

Maons, teules i ceràmics 40 29,40

Metalls 2 0,52

Fusta 1 0,97
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no especial

inert

inert

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

no

tipus de residu

no especial

cal separar 

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,27

Paper i cartró 0,5 0,67

Especials* inapreciable inapreciable
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projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

si

R.D. 105/2008

no especial

si

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

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no
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projecte*R.D. 105/2008

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
gestió fora obra

 Instal·lacions de valorització

pressupost

si

tipus de residu
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adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

codi del gestor

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
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Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

PRESSUPOST

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
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Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Transport                                          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3

5,00 €/m3
5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 28,22
Maons, teules i ceràmics 44,10
Petris barrejats 12,78
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141,10

191,77

- -

661,51

- 0,00
0,00

-220,50

Classificació          Transport                                          

-

runa brutaruna neta

423,29

Valoritzador / Abocador          

- -

- 100

Metalls 1,95
Fusta 4,88
Vidres inapreciable
Plàstics 11,22
Paper i cartró 12,87
Guixos i altres no especials 11,94

Perillosos Especials inapreciable
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44,87

-
-

-
134,62

- 100

51,46

--
73,13
0,00

-
-100

100

100

289,01

-
29,24

-

0

361,60

100

96,34 1.378,94

-
154,39

Elements Auxiliars

€
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289,01

Casetes d'emmagatzematge

361,60 96,34 1.378,94

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris
Compactadores

2.125,88El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

euros
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El pressupost de la gestió de residus és de :

2.125,88El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

1.075,00

El volum de residus aparent és de : 94,78

72,35El pes dels residus és de :
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Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3

1Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta
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unitats

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3

-
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unitatsContenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-

Casetes d'emmagatzematge

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Compactadores

Matxucadora de petris

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3

-
-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions

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

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

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

FIANÇA

Obra nova

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010
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Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

Previsió final del Estudi
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació 18.966,71 tones tones

Total construcció 72,35 tones % tones

minimització

40,00
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L'Ajuntament TERME MUNICIPAL MASIES DE VOLTREGÀ

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 

residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 

noves dades es faran arribar a :

0,00

43,41

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 43,41 tones 11 euros

tones

euros

euros/ tona

0

43PES TOTAL DELS RESIDUS

477,51

Total fiança 477,51
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euros/ tona

L'Ajuntament 
d'/de

TERME MUNICIPAL MASIES DE VOLTREGÀ

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Total fiança 477,51
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- OBJECTE 

 

En aquest annex s'explica i justifica, per una banda, els equips d'instrumentació que s'ha previst instal·lar en 

la planta per tal de control el procés, i per altre banda el sistema d'automatització i control de la planta. 

 

 

2.- INSTRUMENTACIÓ 

 

Els equips d'instrumentació, tant de mesura i control, previstos a instal·lar són els següents: 

 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I1 

Ubicació Pou bombeig capçalera 

Us: Mesura del nivell d'aigua pel comandament del funcionament de les bombes  

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGÈNTIC DN250 

Codi equip: I2 

Ubicació Impulsió bombes bombeig de capçalera 

Us: Mesura del cabal d'entrada a la planta  

Unitats: 1 o 2 
 

MESURADOR DE NIVELL CONDUCTIU 

Codi equip: I3 

Ubicació Filtre de fins 

Us: Activació del filtre de fins un temps determinat en funció del nivell d'aigua  

Unitats: 1 
 

ANALITZADOR DE TERBOLESA 

Codi equip: I4 

Ubicació Bombament de capçalera o cambra de mescla 

Us: 
Mesura de la terbolesa de l'aigua d'entrada a la planta, i dosificació de la 
solució de PAX-10 a la cambra de floculació 

Unitats: 1 
 

ANALITZADOR DE CLOR 

Codi equip: I5 

Ubicació Canal de sortida del decantador 

Us: 
Mesura del nivell de clor, i dosificació de la solució d'hipoclorit sòdic a la 
cambra de mescla (precloració) 

Unitats: 1 

 

ANALITZADOR DE pH 

Codi equip: I6 

Ubicació Canal de sortida del decantador 

Us: Mesura del pH de l'aigua 

Unitats: 1 
 

ANALITZADOR DE TERBOLESA 

Codi equip: I7 

Ubicació Canal de sortida del decantador 

Us: Mesura de la terbolesa de l'aigua d'entrada a la sortida del decantador 

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I8 

Ubicació Decantador lamel·lar 

Us: Mesura i control del nivell d'aigua en el decantador  

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN100 

Codi equip: I9 

Ubicació Canonada purga filtres de sorra 

Us: Mesura del cabal de purga 

Unitats: 1  
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN400 

Codi equip: I10 

Ubicació Canonada entrada dipòsit aigua tractada 

Us: Mesura del cabal d'aigua tractat 

Unitats: 1  
 

ANALITZADOR DE CLOR 

Codi equip: I11 

Ubicació Dipòsit aigua tractada 

Us: 
Mesura del nivell de clor, i dosificació de la solució d'hipoclorit sòdic en el 
mateix dipòsit (postcloració) 

Unitats: 1  
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN100 

Codi equip: I12 

Ubicació Canonada impulsió núm. 1 - Orís 
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Us: Mesura del cabal d'aigua subministrada al dipòsit d'Orís 

Unitats: 2 
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN400 

Codi equip: I13 

Ubicació Canonada impulsió núm. 2 - Voltreganès 

Us: 
Mesura del cabal d'aigua subministrada als dipòsits de Masies de Voltregà i 
de Sant Hipòlit de Voltregà 

Unitats: 2 
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN350 

Codi equip: I14 

Ubicació Canonada impulsió núm. 3 - Torelló sud 

Us: Mesura del cabal d'aigua subministrada al dipòsit de Torelló sud 

Unitats: 2 
 

MESURADOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC DN400 

Codi equip: I15 

Ubicació Canonada impulsió núm. 4 - Torelló nord 

Us: Mesura del cabal d'aigua subministrada al dipòsits de Puig-robí (Torelló) 

Unitats: 2 
 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I16 

Ubicació Dipòsit emmagatzematge solució d'hipoclorit sòdic 

Us: Mesura del nivell de líquid en l'interior del dipòsit 

Unitats: 1 
 

INTERRUPTOR NIVELL DE MÀXIMA CONDUCTIU 

Codi equip: I17 

Ubicació Dipòsit emmagatzematge solució d'hipoclorit sòdic 

Us: Detecció nivell de màxima 

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I18 

Ubicació Dipòsit emmagatzematge solució de PAX-10 

Us: Mesura del nivell de líquid en l'interior del dipòsit 

Unitats: 1 
 

INTERRUPTOR NIVELL CONDUCTIU 

Codi equip: I19 

Ubicació Dipòsit emmagatzematge solució PAX-10 

Us: Detecció de nivell de màxima 

Unitats: 1 
 

INTERRUPTOR NIVELL CONDUCTIU 

Codi equip: I20 

Ubicació Dipòsit emmagatzematge solució PAX-10 

Us: Detecció de fuites en la cubeta del dipòsit 

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I21 

Ubicació Dipòsit aigua tractada 

Us: Mesura i control del nivell d'aigua tractada en el dipòsit de l'ETAP 

Unitats: 1 
 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC 

Codi equip: I22 

Ubicació Dipòsit de purgues i rentats 

Us: Mesura i control del nivell d'aigua en el dipòsit 

Unitats: 1 
 

INTERRUPTOR NIVELL DE MÀXIMA CONDUCTIU 

Codi equip: I23 

Ubicació Dipòsit de purgues i rentats 

Us: Detecció nivell de màxima 

Unitats: 1 
 

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ 

Codi equip: I24 

Ubicació Filtres de sorra 

Us: Mesura pressió sistema de filtració en continuo 

Unitats: 1 
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3.- AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 

 

3.1.- Generalitats 

 

En quant a la automatització i control de la planta cal tenir en compte dos sistemes diferents però que estan 

relacionats entre elles, per una banda el sistema de la xarxa en alta de distribució i per altre banda la pròpia 

ETAP, que aquesta subministra aigua a la xarxa en funció de les necessitats de cadascun dels dipòsits  

municipals. 

 

3.2.- Consideracions prèvies 

 

El sistema escollit per l'automatització, control i gestió dels sistemes ha estat l'indicat pel mateix promotor 

(CONSELL COMARCAL D'OSONA) i l'empresa gestora (AIGÜES D'OSONA, S.A.), i que ha de complir els 

següents requeriments: 

 

- El sistema de telegestió dels bombejos municipals serà el mateix que actualment s'utilitza al sistema 

d'OSONA SUD. 

 

- La planta disposarà d'un PLC pel control i automatització juntament amb un sistema SCADA WIZCON 

Control Maestro. 

 

- L'ETAP DE MANLLEU serà la central comuna del sistema d'OSONA SUD i OSONA NORD-

VOLTREGANÈS. 

 

 

3.3.- Descripció del sistema de telegestió dels bombaments 

 

Els quatre bombaments de l'ETAP estaran comandaments per tres equips de bombeig tipus UMB-BDr. 

Aquests equips, en funció del nivell dels dipòsits que rebin mitjançant via ràdio i de la tarifa horària en curs, 

seran els encarregats de controlar l'engegada i parada de les bombes d'impulsió de sortida de planta. 

Aquest sistema serà independent del PLC de la planta. 

Els dipòsits de la xarxa d'OSONA NORD I VOLTREGANÈS que es comunicaran amb l'ETAP són: 

- Dipòsit d'Orís. 

- Dipòsit de Sant Hipòlit de Voltregà. 

- Dipòsit de Masies de Voltregà. 

- Dipòsit de Torelló Sud (pla de l'Aire). 

- Dipòsit de Sant Vicenç de Torelló. 

- Dipòsit de Sant Pere de Torelló. 

- Dipòsit de Torelló Nord (Puig-robí) 

- Dipòsit pulmó per Sant Pere de Torelló. 

- Dipòsit pulmó de Puig-robí. 

 

Cada equip UMB-BDr controlarà dues línies d'impulsió, de la següent manera: 

- Un equip controlarà els bombejos 1 i 3, que elevarà l'aigua als dipòsits d'Orís i de Torelló Nord 

respectivament 

- Un equip controlarà el bombeig núm. 2, que elevarà aigua als dipòsits de Les Masies i Sant Hipòlit de 

Voltregà. 

- Un equip controlarà els bombeig 4, encarregat d'elevar aigua al dipòsit pulmó i estació d'elevació de Puig-

robí, i el dipòsit de Torelló Nord (també a Puig-robí).  

 

Aquests equips, excepte les antenes VHF Omnidireccional, es muntaran a la sala de control de l'ETAP. 

 

La informació relativa els dipòsits (cabal impulsat i nivell d'aigua) així com la informació dels bombejos (estat 

de bombes, hores de funcionament, número de maniobres, alarmes de tèrmic, alarmes de fallida de tensió i 

cabal d'impulsió) seran enviades al centre de control general de Manlleu. 

Tota aquesta informació s'integrarà en l'SCADA WIZCON control maestro del centre general de Manlleu. 

 

Cal tenir en compte que totes els equips que cal instal·lar en els dipòsits municipals, en els dipòsits pulmó i 

en l'estació d'elevació de Puig-robí no formen part d'aquest projecte, sinó del projecte de la xarxa 

d'abastament, per la qual cosa, no es valorarà en aquest projecte. 

 

 

3.4.- Descripció del sistema de control i automatització de la planta 

 

La planta potabilitzadora disposarà d'un controlador lògic programable (PLC) i un equip de supervisió format 

per un software SCADA WIZCON control maestro, instal·lat en un PC, que aquest serà totalment 

independent al sistema de control i gestió dels bombejos. 

 

El PLC disposarà de com a mínim d'una CPU de 32 bits i de les corresponents targetes d'entrada i sortida, 

tant digitals i analògiques, per tal de controlar els processos de la planta. 

Les principals tasques a realitzar per l'autòmat són: 

 

- Elecció de funcionament manual o automàtic de cada equip o màquina. 

 

- Comandament de la planta en funcionament manual en funció de les variables programades. 

 

- Recepció d'informació de l'estat (funcionament, parada per incidència,...)  
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- Comunicació i intercanvi d'informació i ordres amb el software de supervisió. 

 

S'ha previst que, al igual que la informació de la xarxa (dipòsits i elevacions) i bombejos, la informació de la 

planta també es disposi al centre de control general de Manlleu, i estigui integrat l'SCADA existent, ja sigui 

només per a visualitzar l'estat de funcionament de la planta de Torelló o per actuar-hi des de Manlleu. 

 

En quant a com cal tractar algunes variables del procés (activació alarma sonora, visualització en l'SCADA, 

display en el quadre de maniobra, temps de purga de fangs,...) serà determinat pel promotor i per l'empresa 

explotadora. 

 

 

3.5.- Variables de control dels equips electromecànics i equips d'instrumentació 

 

A continuació s'adjunta una taula amb les variables a controlar a la planta, ja siguin analògiques i/o digitals 

que llegirà el PLC i les sortides, també analògiques i/o digitals, del PLC per actuar en un equip o màquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



EQUIP D'INSTRUMENTACIÓ O ELEMENT Un. INSTAL·LADES SITUACIÓ D A D A

COMPORTA ARQUETA DERIVACIÓ 1 ARQUETA DERIVACIÓ A ETAP X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I1) 1 BOMBAMENT DE CAPÇALERA X Mesurament nivell d'aigua X Senyal de màxima 

X Senyal de mínima

X Nivell d'aigua en el pou

X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

REIXA AUTOMÀTICA DE GRUIXUTS 1 BOMBAMENT DE CAPÇALERA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

BOMBES SUBMERGIBLES 1 BOMBAMENT DE CAPÇALERA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

1 BOMBAMENT DE CAPÇALERA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

COMPTADOR ELECTROMAGNÈTIC (I2) 1 IMPULSIÓ CAPÇALERA X Mesurament del cabal X Display 

1 X Mesurament del cabal X Display 

MESURADOR DE NIVELL CONDUCTIU (I3) 1 FILTRE DE FINS X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

MESURADOR DE TERBOLESA (I4) 1 BOMBAMENT DE CAPÇALERA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Mesurament terbolesa aigua entrada X Dosificació PAX

X Display 

BOMBA DOSIFICADORES PAX 1 EMMAGATZEMATGE DE PAX X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

1 EMMAGATZEMATGE DE PAX X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I18) 1 DIPÒSIT DE PAX X Mesurament nivell interior dipòsit X Display 

X Senyal alarma de mínima

X Senyal alarma de màxima

INTERRUPTOR NIVELL DE MÀXIMA (I19) 1 DIPÒSIT DE PAX X Detecció de nivell de màxima de seguretat X Senyal alarma

INTERRUPTOR DE NIVELL CONDUCTIU (I20) 1 DIPÒSIT DE PAX X Detecció de fuites en dipòsit de retenció X Senyal d'alarma

FILTRE DE FINS 1 FILTRACIÓ DE CAPÇALERA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

AGITADOR CAMBRA DE MESCLA 1 CAMBRA DE MESCLA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

AGITADOR FLOCULACIÓ 1 CAMBRA DE FLOCULACIÓ X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

PONT RASCADOR 1 DECANTADOR LAMEL·LAR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

BOMBA PURGUES FANGS DECANTADOR 1 DECANTADOR LAMEL·LAR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

1 DECANTADOR LAMEL·LAR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

BOMBES DOSIFICADORES CLOR (precloració) 1 EMMAGATZEMATGE CLOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

1 EMMAGATZEMATGE CLOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I16) 1 DIPÒSIT D'HIPOCLORIT SÒDIC X Mesurament nivell interior dipòsit X Display 

X Senyal alarma de mínima

X Senyal alarma de màxima

INTERRUPTOR NIVELL DE MÀXIMA (I17) 1 DIPÒSIT DE PAX X Detecció de nivell de màxima de seguretat X Senyal alarma

VARIABLES DE CONTROL DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS I EQUIPS D'INSTRUMENTACIÓ



MESURADOR DE TERBOLESA (I7) 1 CANAL SORTIDA DECANTADOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Mesurament terbolesa aigua sortida decantador X Dosificació solució PAX-10 a capçalera

ANALITZADOR DE CLOR (I5) 1 CANAL SORTIDA DECANTADOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Mesurament clor lliure en l'aigua decantada X Display 

X Dosificació hipoclorit sòdic (actuació en bombes precloració)

MESURADOR DE pH (I6) 1 CANAL SORTIDA DECANTADOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Mesurament del pH de l' aigua de sortida del decantador X Display 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I8) 1 CANAL SORTIDA DECANTADOR X Mesurament nivell d'aigua X Nivell d'aigua en el canal

X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

COMPTADOR ELECTROMAGNÈTIC DN100 (I9) 1 FILTRES DE SORRA X Mesurament del cabal X Display 

1 X Mesurament del cabal X Display 

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ (I24) 1 FILTRES DE SORRA X Mesura de pressió en el sistema de filtració X Display 

COMPTADOR DN400 ELECTROMAGNÈTIC (I10) 1 CANONADA ENTRADA DIPÒSIT X Mesurament del cabal X Display 

ANALITZADOR DE CLOR (I11) 1 DIPÒSIT AIGUA TRACTADA X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Mesurament clor lliure en l'aigua en el dipòsit X Display 

X Dosificació hipoclorit sòdic (actuació en bombes postcloració)

BOMBES DOSIFICADORES CLOR (postcloració) 1 EMMAGATZEMATGE CLOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

1 EMMAGATZEMATGE CLOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

1 EMMAGATZEMATGE CLOR X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I21) 1 X Mesurament nivell d'aigua X Senyal de màxima 

X Senyal de mínima

X Nivell d'aigua en el dipòsit

BOMBES SUBMERGIBLES DIPÒSIT PURGUES-RENTATS 1 DIPÒSIT PURGUES I RENTATS X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

1 DIPÒSIT PURGUES I RENTATS X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Fallo per sobretensió X Senyal d'alarma

X Fallo desequilibre entre fases X Senyal d'alarma

X Hores de funcionament X Display 

X Nombre d'arrancades X Display 

AGITADOR DIPÒSIT PURGUES-RENTATS 1 DIPÒSIT PURGUES I RENTATS X Estat de funcionament X Indicador de funcionament

X Hores de funcionament X Display 

MESURADOR DE NIVELL ULTRASÒNIC (I22) 1 DIPÒSIT PURGUES I RENTATS X Mesurament nivell interior dipòsit X Display 

X Senyal alarma de mínima

X Senyal alarma de màxima

INTERRUPTOR NIVELL DE MÀXIMA (I23) 1 DIPÒSIT PURGUES I RENTATS X Detecció de nivell de màxima de seguretat X Senyal alarma

Total entrades = 50 35 Total sortides = 54 44



ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓ DELS BOMBEJOS I CONTROL DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CPU LK REMOTE MS-32 SCADA PLANTA – WIZCON 

CONTROL MAESTRO 

ETAP TORELLÓ 

ETAP MANLLEU 

SCADA PLANTA – WIZCON 

CONTROL MAESTRO 

PLC  ETAP MANLLEU 

BOMBES IMPULSIÓ A DIPÒSITS 

AIGÜES D’OSONA 

DIPÒSIT D’ORÍS 

DIPÒSIT PLA DE L’AIRE 
DIPÒSIT  SANT 

HIPÒLIT DE 

VOLTREGÀ 
DIPÒSIT MASIES DE 

VOLTREGÀ DIPÒSIT  ST. VICENÇ 

500 m³ A CONSTRUÏR 

DIPÒSIT PULMÓ ST. 

PERE DE TORELLÓ     

DIPÒSIT ST.PERE  DE 

TORELLÓ 500 m³ A 

CONSTRUÏR 

DIPÒSIT   PUIG-ROBÍ 

DIPÒSIT PULMÓ  I BOMBEIG 

PUIG-ROBÍ  200 m³ A CONSTRUÏR 

UMB-DTr 

UMB-DTr  

 

UMB-DTr 

 UMB-DTr  

 UMB-DTr  

 

UMB-DT r 

UMB-DTr  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

UMB-DTr 

UMB-BDr  

Doble Bombeig 

UMB-BDr  

Doble Bombeig 

UMB-BDr 

Doble Bombeig 

UMB-BDr Doble 

Bombeig 

Bombejos 1  i  3 

Bombeig 2 

Bombeig 4 

 

 

 

 

PLC ETAP TORELLÓ 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01 OBRA CIVIL

01.01 MOVIMENT DE TERRES

01.01.01 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ
Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.G22D3011 m2
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'arbres i l'arrancada de soques,
així com el transport fins a l'abocador autoritzat de residus 

A0140000 0,010 hManobre 19,63 0,20
C1311120 0,010 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 0,55
C1501800 0,008 hCamió transp.12 t 37,68 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINC CÈNTIMS

Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec.G222H243 m3
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del mate-
rial excavat

A0140000 0,020 hManobre 19,63 0,39
C1105A00 0,200 hRetroexcavadora amb martell trencador 66,85 13,37
C1315020 0,075 hRetroexcavadora mitjana 59,09 4,43
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.G2224243 m3
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, in-
clou part proporcional d'excavació de pous de registre

A0140000 0,018 hManobre 19,63 0,35
C1315230 0,032 hRetroexcavadora gran,erugues 178,59 5,71
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2kmF2412063 m3
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C1501800 0,039 hCamió transp.12 t 37,68 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cmG226Z001 m3
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans mecànics,
amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones del costat de la par-
cel·la de l'ETAP, transport no inclòs

C1311120 0,017 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Replè de rases amb saulóZ228U005 m3
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al 95% del
Proctor modificat.

A0150000 0,300 hManobre especialista 20,32 6,10
C1315020 0,050 hRetroexcavadora mitjana 59,09 2,95
C133A0K0 0,220 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 1,85
B031U001 1,000 m3Sauló 1,96 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Subministr.material toler.aport.F2A16000 m3
Subministrament de material tolerable d'aportació exterior
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

B03D6000 1,000 m3Terra toler. 3,96 3,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavacióZ228U135 m3
Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolerable d'aprotació
exterior o de la propia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm mitjançant
retroexcavadora i corró vibrant

C1315020 0,065 hRetroexcavadora mitjana 59,09 3,84
C1335080 0,010 hCorró vibratori autopropulsat,8-10t 49,36 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.01.02 ETAP
Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.G2216101 m3
Excavació en zona de desmunt, d'una capa de 40 cm de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

A0140000 0,010 hManobre 19,63 0,20
C1311270 0,016 hPala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW 76,77 1,23
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.G2211101 m3
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió

A0140000 0,010 hManobre 19,63 0,20
C1311270 0,021 hPala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW 76,77 1,61
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Subministr.material adeq.aport.F2A15000 m3
Subministrament de material adequat d'aportació exterior

B03D5000 1,000 m3Material adequat 5,79 5,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,98%,PM,corró,humect.G2262111 m3
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra o procedent de l'excavació de la propia
obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C13350C0 0,020 hCorró vibratori autopropulsat,12-14t 64,79 1,30
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.G2224243 m3
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, in-
clou part proporcional d'excavació de pous de registre

A0140000 0,018 hManobre 19,63 0,35
C1315230 0,032 hRetroexcavadora gran,erugues 178,59 5,71
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

Replè de rases amb saulóZ228U005 m3
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al 95% del
Proctor modificat.

A0150000 0,300 hManobre especialista 20,32 6,10
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

C1315020 0,050 hRetroexcavadora mitjana 59,09 2,95
C133A0K0 0,220 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 1,85
B031U001 1,000 m3Sauló 1,96 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Replè de rases amb material adequatZ228U035 m3
Rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat d'aportació exterior o bé de
material acopiat a l'obra procedent de l'excavació de les rases, en tongades de
gruix fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora. Inclou el transport dins l'obra i la càr-
rega del material quant sigui necessari

C1315020 0,065 hRetroexcavadora mitjana 59,09 3,84
C1335080 0,030 hCorró vibratori autopropulsat,8-10t 49,36 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2kmF2412063 m3
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C1501800 0,039 hCamió transp.12 t 37,68 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Càrrega mec.terres,reutilitz.obra,dúmperF242Z020 m3
Càrrega amb mitjans mecànics de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

C1311280 0,010 hPala carregadora s/,gran,s/,erugues 119kW 171,20 1,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cmG226Z001 m3
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans mecànics,
amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones del costat de la par-
cel·la de l'ETAP, transport no inclòs

C1311120 0,017 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

01.02 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP

01.02.01 CAPTACIÓ
Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z6H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065E81B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IV+Qb,>=325kg/m3 ciment 69,93 71,68
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
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A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG325Z000 m3
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 hManobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
C1701100 0,110 hCamió bomba formigonar 117,44 12,92
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

E32DFA06 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  encofrats a dues cares i per a llo-
ses encofrades, d'una alçària <= 7 m, per a formigó no vist. Inclou formació d'ares-
tes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,450 hOficial 1a encofrador 23,49 10,57
A0133000 0,450 hAjudant encofrador 20,86 9,39
B0DBT600 0,200 uTornapuntes p/enc.h=6m,p/150usos+p.p.accessoris 2,25 0,45
B0DG2112 1,000 m2Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó no

vist,p.p.accessoris
2,15 2,58

B0DZA000 0,080 lDesencofrant 2,57 0,21
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 20,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Segellat de dividals dels murs dels dipòsitsG3C5Z003 PA
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin presència d'ai-
gua amb morter especial hidrofug

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·GB12Z1000 ml
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en trams rectes de
1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses horitzontals d'alumini anoditzats
de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats
una distància màxima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó serà
de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat, en ambdos casos,
els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

A012M000 0,250 hOficial 1a muntador 24,27 6,07
A013M000 0,350 hAjudant muntador 20,86 7,30
BB12Z1000 1,000 mlBarana alumini anod. h=1.000mm amb sócol 66,35 66,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4G4R1Z00L ml
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a taller per la su-
portació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a perfils tipus L
laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les
potes, metàl·liques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

A0125000 0,020 hOficial 1a soldador 23,88 0,48
A0135000 0,060 hAjudant soldador 20,93 1,26
A0122000 0,050 hOficial 1a paleta 23,49 1,17
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B44ZZL30 1,500 kgPerfil L 30x30x4 mm acer inox. AISI-304, S275JR 3,93 5,90
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i mED5ZZ001 m2
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR soldada a ta-
ller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per una malla
de 30 x 30 mm aproximadament de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

A012M000 0,050 hOficial 1a muntador 24,27 1,21
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
ZD5ZZ001 1,000 m2Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Partida d'alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació12008101 PA
Partida alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.382,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
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01.02.02 CONDUCCIÓ
Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe CGD78U590 m
Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C, de base plana, unió
endoll campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa
part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe CGD78U560 m
Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C, de base plana, unió en-
doll campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa
part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.FDDZ6DD4 u
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·lo-
cat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,034 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,18
BDDZ6DD0 1,000 uBastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas

D=600mm,D400
111,82 111,82

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Partida integre formació pou de registre formigó HA-30120081004 u
Partida integre per la formació de pou de registre per a conducció de DN100 de for-
migó prefabricat, que inclou: formació de llosa de fonamentació de formigó HA-30
armada amb una graella de Ø12 cada 15 cm d'acer B500S, encofrat de murs peri-
metrals per la formació de solera, formigonat de la solera amb formigó HA-30, for-
mació de mitja canya interior i formació de llosa encofrada i armada a doble cara
amb Ø12 cada 10 cm d'acer B500S i formigonada amb formigó HA-30, inclou la rea-
lització del treballs per deixar un registre de 60 m per la col·locació d'una tapa

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.104,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol120081005 u
Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.425,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol120081006 u
Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.446,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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01.03 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ

01.03.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mmG3D1Z4J5 m
Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un encastament mí-
nim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons s'indica als plànols, amb
una càrrega màxima admissible per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna
formada per una tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de dosificació mí-
nima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada així com el transport, emplaça-
ment i preparació de la maquinària.

A0121000 0,100 hOficial 1a 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
A0150000 0,150 hManobre especialista 20,32 3,05
B0111000 0,004 m3Aigua 1,14 0,01
B0511601 0,030 tCiment pòrtland CEM I 42,5R,sacs 113,10 4,07
B3DB6890 1,000 mPerf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g=7mm 16,48 16,48
C3H11250 0,250 hEquip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm 107,65 26,91
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilotX090239PA ut
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm,
amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el tub TM-80 dels micropilots. In-
clou treballs de preparació del micropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del mi-
cropilot si cal.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 23,88 9,55
A0135000 0,400 hAjudant soldador 20,93 8,37
B44Z5025 1,000 utAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

24,47 24,47

C200P000 0,500 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 1,52
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,90 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueigG921201L m3
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM.

A0150000 0,330 hManobre especialista 20,32 6,71
B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C133A0K0 0,350 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 2,95
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
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B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z6H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065E81B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IV+Qb,>=325kg/m3 ciment 69,93 71,68
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG325Z000 m3
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 hManobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
C1701100 0,110 hCamió bomba formigonar 117,44 12,92
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

E32DFA06 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  encofrats a dues cares i per a llo-
ses encofrades, d'una alçària <= 7 m, per a formigó no vist. Inclou formació d'ares-
tes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,450 hOficial 1a encofrador 23,49 10,57
A0133000 0,450 hAjudant encofrador 20,86 9,39
B0DBT600 0,200 uTornapuntes p/enc.h=6m,p/150usos+p.p.accessoris 2,25 0,45
B0DG2112 1,000 m2Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó no

vist,p.p.accessoris
2,15 2,58

B0DZA000 0,080 lDesencofrant 2,57 0,21
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 20,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigóE7J1Z001 ml
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú, de 10 x 20
mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de treball interns de formigó. In-
lou la fixació del perfil de cautxú en el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé
amb claus d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mí-
nim de 5 cm

A0123000 0,080 hOficial 1a encofrador 23,49 1,88
A0133000 0,080 hAjudant encofrador 20,86 1,67
B7J1Z001 1,000 mlPerfil de cautxú hidroexpansiu, de 10 x 20 mm mínim 11,14 11,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Segellat de dividals dels murs dels dipòsitsG3C5Z003 PA
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin presència d'ai-
gua amb morter especial hidrofug

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamantG21YB220 u
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm
de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable pel pas d'instal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sen-
se retracció del conducte col·locat

A0150000 1,500 hManobre especialista 20,32 30,48
CF211210 1,500 hEquip barrinat broca diamant D=100-400mm 282,24 423,36
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 30,50 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 454,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 mKY31Z001 u
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de 0,5 m de llargà-
ria, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins d'encofrat per a mur de formi-
gó "in-situ", inclou l'extracció del mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat
amb morter sense retracció quant sigui necessari

A0122000 0,200 hOficial 1a paleta 23,49 4,70
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
BD13187B 0,500 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=150mm,llarg.=3m,p/e
4,08 2,04

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13
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TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.03.02 SERRALLERIA
Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4G4R1Z00L ml
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a taller per la su-
portació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a perfils tipus L
laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les
potes, metàl·liques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

A0125000 0,020 hOficial 1a soldador 23,88 0,48
A0135000 0,060 hAjudant soldador 20,93 1,26
A0122000 0,050 hOficial 1a paleta 23,49 1,17
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B44ZZL30 1,500 kgPerfil L 30x30x4 mm acer inox. AISI-304, S275JR 3,93 5,90
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i mED5ZZ001 m2
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR soldada a ta-
ller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per una malla
de 30 x 30 mm aproximadament de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

A012M000 0,050 hOficial 1a muntador 24,27 1,21
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
ZD5ZZ001 1,000 m2Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Acer inox.austenític AISI 304,perf.lam. amb pletines, taller+colG4R1Z001 kg
Acer inoxidable austenític de designació AISI-304, per a estructures, en perfils lami-
nats tipus tipus H o I amb pletines d'acer inox. AISI-304, treballat a taller i col·locat
a l'obra, inclou part proporcionals d'elements de fixació mitjançant tacs químics M16
d'acer inox. AISI-304

A0121000 0,010 hOficial 1a 23,49 0,23
A0140000 0,010 hManobre 19,63 0,20
B4R11021 1,000 kgAcer inox.austenític AISI 304,perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex.,tal 2,88 2,88
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·GB13Z1100 ml
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en trams rectes de
1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses horitzontals d'alumini anoditzats
de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats
una distància màxima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó serà
de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat, en ambdos casos,
els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

A012M000 0,250 hOficial 1a muntador 24,27 6,07
A013M000 0,350 hAjudant muntador 20,86 7,30
BB13Z1100 1,000 mBarana alumini anod. h=1.100mm amb sócol 72,42 72,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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01.04 CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR

01.04.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mmG3D1Z4J5 m
Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un encastament mí-
nim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons s'indica als plànols, amb
una càrrega màxima admissible per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna
formada per una tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de dosificació mí-
nima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada així com el transport, emplaça-
ment i preparació de la maquinària.

A0121000 0,100 hOficial 1a 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
A0150000 0,150 hManobre especialista 20,32 3,05
B0111000 0,004 m3Aigua 1,14 0,01
B0511601 0,030 tCiment pòrtland CEM I 42,5R,sacs 113,10 4,07
B3DB6890 1,000 mPerf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g=7mm 16,48 16,48
C3H11250 0,250 hEquip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm 107,65 26,91
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilotX090239PA ut
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm,
amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el tub TM-80 dels micropilots. In-
clou treballs de preparació del micropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del mi-
cropilot si cal.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 23,88 9,55
A0135000 0,400 hAjudant soldador 20,93 8,37
B44Z5025 1,000 utAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

24,47 24,47

C200P000 0,500 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 1,52
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,90 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueigG921201L m3
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM.

A0150000 0,330 hManobre especialista 20,32 6,71
B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C133A0K0 0,350 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 2,95
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
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B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z6H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065E81B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IV+Qb,>=325kg/m3 ciment 69,93 71,68
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG325Z000 m3
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 hManobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
C1701100 0,110 hCamió bomba formigonar 117,44 12,92
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

E32DFA16 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares i per a llo-
ses encofrades, d'una alçària <=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'ares-
tes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,550 hOficial 1a encofrador 23,49 12,92
A0133000 0,650 hAjudant encofrador 20,86 13,56
B0DBT600 0,200 uTornapuntes p/enc.h=6m,p/150usos+p.p.accessoris 2,25 0,45
B0DG2111 1,000 m2Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó

vist,p.p.accessoris
4,71 5,65

B0DZA000 0,100 lDesencofrant 2,57 0,26
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 26,50 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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Formigó HM-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z100 m3
Formigó per a bancades, recrescuts, HM-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,250 hManobre 19,63 4,91
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,90 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma coral. encofr.1
cara,h<=5m,form.vist

G32DZ215 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de base corva encofrat a una cara,
per a una alçària de treball < 6 m, per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'a-
restes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigóE7J1Z001 ml
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú, de 10 x 20
mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de treball interns de formigó. In-
lou la fixació del perfil de cautxú en el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé
amb claus d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mí-
nim de 5 cm

A0123000 0,080 hOficial 1a encofrador 23,49 1,88
A0133000 0,080 hAjudant encofrador 20,86 1,67
B7J1Z001 1,000 mlPerfil de cautxú hidroexpansiu, de 10 x 20 mm mínim 11,14 11,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

E9UZ001 ml

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les solera i els pa-
rament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la utilització de morter imperme-
able flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o de caracteristiques similars i recobriment
d'aquest amb una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de ca-
racteristiques similars 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Segellat de dividals dels murs dels dipòsitsG3C5Z003 PA
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin presència d'ai-
gua amb morter especial hidrofug

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
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A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø104 mm, 1 brida, col·locat i rejunPMAI1001 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a maxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm
i espessor 2 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN100, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 30
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previament encofrat
i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø156 mm, 1 brida, col·locat i rejunPMAI1601 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a màxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=156 mm i espessor 2 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=154 mm
i espessor 2 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN150, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 30
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previament encofrat
i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 165,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø204 mm, 1 brida, col·locat i rejunPMAI2001 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a màxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm
i espessor 2 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN200, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 30
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previament encofrat
i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 222,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø304 mm, 1 brida, col·locat i rejunPMAI3001 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a màxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 3 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm
i espessor 2  mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN300, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 30
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previament encofrat
i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 457,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS
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Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntatPMAI4001 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a màxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm
i espessor 3 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 50
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense re-
tracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 807,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm miliTUBINOX200 ml
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de Ø204 mm i 2
mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment amb orificis 35 mm de dià-
metre separats 20 cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Passamur p. instal·lacions de PVC D=250 mm,long.<=0,5 mKY31Z002 u
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 250 mm i de 0,5 m de llargà-
ria, com a màxim, pel pas d'instal·lació col·locat dins d'encofrat per a mur de formi-
gó "in-situ", inclou l'extracció del mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat
amb morter sense retracció quant sigui necessari

A0122000 0,200 hOficial 1a paleta 23,49 4,70
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
BD13Z000 0,500 mTub PVC ,DN=250mm,llarg.=5m,p/e 13,19 6,60
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Acer inox.austenític AISI 316L,planxa, taller+col.a obra i p.p fiG4R1Z002 kg
Acer inoxidable austenític de designació AISI-316L, en xapa plegada, treballat a ta-
ller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'elements de fixació mitjançant
tacs químics M10 d'acer inox. AISI-304

A0121000 0,010 hOficial 1a 23,49 0,23
A0140000 0,010 hManobre 19,63 0,20
B4R11021 1,000 kgAcer inox.austenític AISI 304,perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex.,tal 2,88 2,88
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situSEG.MUR u
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a 500 mm de
diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical prefabricat de formigó, amb
morter sense retracció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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01.04.02 SERRALLERIA
Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·GB13Z1100 ml
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en trams rectes de
1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses horitzontals d'alumini anoditzats
de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats
una distància màxima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó serà
de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat, en ambdos casos,
els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

A012M000 0,250 hOficial 1a muntador 24,27 6,07
A013M000 0,350 hAjudant muntador 20,86 7,30
BB13Z1100 1,000 mBarana alumini anod. h=1.100mm amb sócol 72,42 72,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4G4R1Z00L ml
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a taller per la su-
portació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a perfils tipus L
laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les
potes, metàl·liques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

A0125000 0,020 hOficial 1a soldador 23,88 0,48
A0135000 0,060 hAjudant soldador 20,93 1,26
A0122000 0,050 hOficial 1a paleta 23,49 1,17
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B44ZZL30 1,500 kgPerfil L 30x30x4 mm acer inox. AISI-304, S275JR 3,93 5,90
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i mED5ZZ001 m2
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR soldada a ta-
ller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per una malla
de 30 x 30 mm aproximadament de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

A012M000 0,050 hOficial 1a muntador 24,27 1,21
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
ZD5ZZ001 1,000 m2Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Passarel·la est.acer laminat galv. en calentPAS.GALV ml
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a taller amb per-
fils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la suportació d'emparrillat de trà-
mex i barana d'alumini per a la formació de passarel·la col·locada a obra, inclou
tots els elements necessaris per a la seva fixació en parament de formigó in situ
vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramexESC.GALV ml
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller formada per
una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i posterior galvanitzat en ca-
lent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs formació de replans i graons recoberts
amb emparrillat metàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat
també galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alu-
mini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en para-
ment de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i
elements d'elevació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obraG4R1Z00T m2
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox. AISI-304, fa-
bricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix a arqueta amb dues nan-
ses per la seva manipulació, també d'acer inox. AISI-304 soldades

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

01.05 FILTRES DE SORRA

01.05.01 FONAMENTS I MURS
Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mmG3D1Z4J5 m
Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un encastament mí-
nim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons s'indica als plànols, amb
una càrrega màxima admissible per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna
formada per una tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de dosificació mí-
nima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada així com el transport, emplaça-
ment i preparació de la maquinària.

A0121000 0,100 hOficial 1a 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
A0150000 0,150 hManobre especialista 20,32 3,05
B0111000 0,004 m3Aigua 1,14 0,01
B0511601 0,030 tCiment pòrtland CEM I 42,5R,sacs 113,10 4,07
B3DB6890 1,000 mPerf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g=7mm 16,48 16,48
C3H11250 0,250 hEquip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm 107,65 26,91
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilotX090239PA ut
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm,
amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el tub TM-80 dels micropilots. In-
clou treballs de preparació del micropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del mi-
cropilot si cal.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 23,88 9,55
A0135000 0,400 hAjudant soldador 20,93 8,37
B44Z5025 1,000 utAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

24,47 24,47

C200P000 0,500 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 1,52
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,90 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueigG921201L m3
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM.

A0150000 0,330 hManobre especialista 20,32 6,71
B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C133A0K0 0,350 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 2,95
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bombaG3C515H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 65,66
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bombaG32515H2 m3
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 66,30
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

E32DFA16 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares i per a llo-
ses encofrades, d'una alçària <=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'ares-
tes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

A0123000 0,550 hOficial 1a encofrador 23,49 12,92
A0133000 0,650 hAjudant encofrador 20,86 13,56
B0DBT600 0,200 uTornapuntes p/enc.h=6m,p/150usos+p.p.accessoris 2,25 0,45
B0DG2111 1,000 m2Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó

vist,p.p.accessoris
4,71 5,65

B0DZA000 0,100 lDesencofrant 2,57 0,26
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 26,50 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigóE7J1Z001 ml
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú, de 10 x 20
mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de treball interns de formigó. In-
lou la fixació del perfil de cautxú en el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé
amb claus d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mí-
nim de 5 cm

A0123000 0,080 hOficial 1a encofrador 23,49 1,88
A0133000 0,080 hAjudant encofrador 20,86 1,67
B7J1Z001 1,000 mlPerfil de cautxú hidroexpansiu, de 10 x 20 mm mínim 11,14 11,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 2 brides, col·locat i rejuPMAI4002 u
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada d'acer inox. AI-
SI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama milimètrica) amb els extrems aca-
bat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-304 de Øe=406 mm i espes-
sor 3 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passa-
mur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 50 x 3
mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius de
cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense re-
tracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.075,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 mKY31Z001 u
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de 0,5 m de llargà-
ria, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins d'encofrat per a mur de formi-
gó "in-situ", inclou l'extracció del mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat
amb morter sense retracció quant sigui necessari

A0122000 0,200 hOficial 1a paleta 23,49 4,70
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
BD13187B 0,500 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació 4,08 2,04
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B,DN=150mm,llarg.=3m,p/e
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.05.02 SANEJAMENT
Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/IFD5J6F0E u
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 1,100 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 25,84
A0140000 1,100 hManobre 19,63 21,59
B064300C 0,422 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 28,62
B0DF6F0A 1,000 uMotlle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos 1,28 1,29
B0DZA000 0,560 lDesencofrant 2,57 1,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 47,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morterFD5Z4DC4 u
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,  de
535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,040 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,32
BD5Z4DC0 1,000 uBast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2 26,04 26,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.ZD7FU031 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruï-
da, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre interior 180 mm., corru-
gada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elas-
tomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

A012M000 0,025 hOficial 1a muntador 24,27 0,61
A0140000 0,025 hManobre 19,63 0,49
BD7ZU002 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 200 mm. 7,34 7,34
BD7ZU902 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 200 mm 42,92 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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01.05.03 PAVIMENTS
Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camióG315Z1M1 m3
Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 hManobre 19,63 4,91
B064500C 1,000 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 61,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,90 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Encofrat plafó met. llosa, banquetaG31DZ001 m2
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

E9G2G145 m2

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fibres metàl·li-
ques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.
Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

A0121000 0,010 hOficial 1a 23,49 0,23
A0150000 0,010 hManobre especialista 20,32 0,20
B065E76B 0,100 m3Formigó HA-30/B/20/IIa+E,>=300kg/m3 ciment 83,34 8,75
B9GZ1200 0,002 tPols quars color 1.475,46 3,10
C2003000 0,080 hRemolinador mecànic 5,17 0,41
C2005000 0,025 hRegle vibratori 4,76 0,12
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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01.05.04 SERRALLERIA
Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4G4R1Z00L ml
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a taller per la su-
portació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent, format per a perfils tipus L
laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les
potes, metàl·liques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

A0125000 0,020 hOficial 1a soldador 23,88 0,48
A0135000 0,060 hAjudant soldador 20,93 1,26
A0122000 0,050 hOficial 1a paleta 23,49 1,17
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B44ZZL30 1,500 kgPerfil L 30x30x4 mm acer inox. AISI-304, S275JR 3,93 5,90
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i mED5ZZ001 m2
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR soldada a ta-
ller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en calent, formant per una malla
de 30 x 30 mm aproximadament de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

A012M000 0,050 hOficial 1a muntador 24,27 1,21
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
ZD5ZZ001 1,000 m2Emparrillat acer S275JR galv. calent 30X30 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·GB12Z1000 ml
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en trams rectes de
1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses horitzontals d'alumini anoditzats
de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats
una distància màxima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó serà
de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat, en ambdos casos,
els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

A012M000 0,250 hOficial 1a muntador 24,27 6,07
A013M000 0,350 hAjudant muntador 20,86 7,30
BB12Z1000 1,000 mlBarana alumini anod. h=1.000mm amb sócol 66,35 66,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Passarel·la est.acer laminat galv. en calentPAS.GALV ml
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a taller amb per-
fils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la suportació d'emparrillat de trà-
mex i barana d'alumini per a la formació de passarel·la col·locada a obra, inclou
tots els elements necessaris per a la seva fixació en parament de formigó in situ
vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramexESC.GALV ml
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller formada per
una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i posterior galvanitzat en ca-
lent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs formació de replans i graons recoberts
amb emparrillat metàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat
també galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alu-
mini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en para-
ment de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i
elements d'elevació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obraG4R1Z00T m2
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox. AISI-304, fa-
bricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix a arqueta amb dues nan-
ses per la seva manipulació, també d'acer inox. AISI-304 soldades

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

01.06 EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA

01.06.01 FONAMENTACIÓ I MURS
Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mmG3D1Z4J5 m
Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un encastament mí-
nim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons s'indica als plànols, amb
una càrrega màxima admissible per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna
formada per una tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de dosificació mí-
nima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada així com el transport, emplaça-
ment i preparació de la maquinària.

A0121000 0,100 hOficial 1a 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
A0150000 0,150 hManobre especialista 20,32 3,05
B0111000 0,004 m3Aigua 1,14 0,01
B0511601 0,030 tCiment pòrtland CEM I 42,5R,sacs 113,10 4,07
B3DB6890 1,000 mPerf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g=7mm 16,48 16,48
C3H11250 0,250 hEquip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm 107,65 26,91
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilotX090239PA ut
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm,
amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el tub TM-80 dels micropilots. In-
clou treballs de preparació del micropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del mi-
cropilot si cal.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 23,88 9,55
A0135000 0,400 hAjudant soldador 20,93 8,37
B44Z5025 1,000 utAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

24,47 24,47

C200P000 0,500 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 1,52
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,90 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueigG921201L m3
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM.

A0150000 0,330 hManobre especialista 20,32 6,71
B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C133A0K0 0,350 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 2,95
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z6H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065E81B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IV+Qb,>=325kg/m3 ciment 69,93 71,68
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bombaG3C515H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 65,66
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Formigó p/murs cont.,HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG32516H2 m3
Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 hManobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
C1701100 0,110 hCamió bomba formigonar 117,44 12,92
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bombaG32515H2 m3
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 66,30
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,20
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TOTAL PARTIDA ................................................... 79,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

E32DFA06 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  encofrats a dues cares i per a llo-
ses encofrades, d'una alçària <= 7 m, per a formigó no vist. Inclou formació d'ares-
tes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,450 hOficial 1a encofrador 23,49 10,57
A0133000 0,450 hAjudant encofrador 20,86 9,39
B0DBT600 0,200 uTornapuntes p/enc.h=6m,p/150usos+p.p.accessoris 2,25 0,45
B0DG2112 1,000 m2Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó no

vist,p.p.accessoris
2,15 2,58

B0DZA000 0,080 lDesencofrant 2,57 0,21
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 20,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

Junta de dilatació, unió peces elements formigó "in situ" PVC-E ranurada ànima
oval, 300 mm amplada

E7J1Z002 ml

Subministrament i col·locació de junta de dilatació a base de PVC-E ranurada i amb
ànima oval de 30 cm d'amplada com a mínim, col·locada en unions de treball d'ele-
ments de formigó "in situ" amb unió termosoldada amb maquinària automàtica.

A0123000 0,200 hOficial 1a encofrador 23,49 4,70
A0133000 0,150 hAjudant encofrador 20,86 3,13
B7J1Z002 1,000 mlPerfil de PVC d'ànima oval de 320 mm per a junt de dilatació interior 16,64 16,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

E9UZ001 ml

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les solera i els pa-
rament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la utilització de morter imperme-
able flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o de caracteristiques similars i recobriment
d'aquest amb una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de ca-
racteristiques similars 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Segellat de dividals dels murs dels dipòsitsG3C5Z003 PA
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin presència d'ai-
gua amb morter especial hidrofug
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Formació d'arqueta de buidat dipòsitG3C5Z000 ut
Formació d'arqueta de buidat integrada a la llosa de fonament del dipòsit de planta
quadrada i de 30cm de profunditat (segons plànols de detall)  

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Formació d'arqueta de buidat cubeta de retenció de productes químicsG3C5Z002 ut
Formació d'arqueta de buidat de la cubeta de retenció de productes químics integra-
da a la llosa de fonament dels magatzems de planta quadrada i de 20cm de profun-
ditat (segons plànols de detall)  

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Subministrament i col·locació d'ancoratge dels pilars prefabricatsG3C5Z001 ut
Subministrament i muntatge d'ancoratge dels pilars prefabricats de formigó sobre la
llosa i/o el mur de formigó (ancoratge tipus Peikkos); cada ancoratge de pilar està
compost per 6 M30 (barres d'espera en murs HPM30 de D32 de 140cm de longi-
tud). 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 698,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntatPMAI4001 u
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada com a màxim
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama milimètrica) amb ex-
trem acabat amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm
i espessor 3 mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 50
x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense re-
tracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 807,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 mKY31Z001 u
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de 0,5 m de llargà-
ria, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins d'encofrat per a mur de formi-
gó "in-situ", inclou l'extracció del mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat
amb morter sense retracció quant sigui necessari

A0122000 0,200 hOficial 1a paleta 23,49 4,70
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
BD13187B 0,500 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=150mm,llarg.=3m,p/e
4,08 2,04

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08
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TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,llisa+cant.llis,col.mort.adhes.

G7C23203 m2

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,  de 30 kPa de tensió a la com-
pressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de
superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu

A0122000 0,076 hOficial 1a paleta 23,49 1,79
A0140000 0,038 hManobre 19,63 0,75
B0711010 0,570 kgAdhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,30 0,18
B7C23200 1,000 m2Planxa

EPS,g=20mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,45m2.K/Wcara
llisa i cantell llis

1,54 1,62

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situSEG.MUR u
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a 500 mm de
diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical prefabricat de formigó, amb
morter sense retracció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Formació de vessador aigua acer inox. AISI-316 amb gresiteG45CZ000 PA
Partida intregre per a la formació i col·locació de vessador d'aigua segons detall del
projecte, format per una campana de circular de Ø66 cm i 12 cm d'alçada d'acer
inox. AISI-316L treballat a taller i recobert amb rajola tipus "gresite" de color blau de
2,5 x 2,5 cm. La campana disposarà d'una forat en la part central per tal de connec-
tar-hi un tub de PEAD Ø75 mm i una tapa per tal de conduir i repartir el flux d'aigua
uniformament en el vessador. Inclou tot el petit material per a la seva col·locació
que serà d'acer inox. AISI-316L

 fixat al mur del dipòsit amb formigó HA-30/B/20/IV+Qb i armat amb acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de dimensions i geometria se-
gons especificacions del projecte. Inclou encofrat i desencofrat per quedar vist. In-
clou revestiment amb rajola tipus "gresite" a tota la superfície del vessador

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.789,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria per ventilació DN250, canonada i accessoris
AISI-316L, unions soldades

CAL.INOX16 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada
de DN250 com a ventilació de dipòsit segons plànols, aquesta canonada estarà for-
mada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-304L, gama milimètrica, de Øe=254 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =254 mm) seràn de gamma de milimètrica de 2
mm de gruix AISI-304L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 592,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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01.06.02 ESTRUCTURA

01.07.02.01 ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
Pilars prefabricats de formigóE4P1Z000 PA
Pilars prefabricats de formigó amb armadura pretensada, de 45x45cm de secció i al-
tura màxima de 9,50m. amb ancoratge tipus Peikko. 
6 pilars de 45x45 tipus A5 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'altura < 950cm.
4 pilars de 45x45 tipus A4 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'altura < 700cm.
1 pilar en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'altura <
700cm.
2 pilars en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'altura
< 900cm.
2 pilars suport sostre de 45x45 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'altura <
550cm.
Inclou mensules per suportar les bigues T del sostre, mensules suport bigues cober-
ta, mensules per suportar el pont grua i la formació d'entregues en el cap dels pilars
per les bigues de coberta i riostra-canal. 
Inclou les platines metàl·liques (incorporades als pilars) de dimensions
400x300mm, (com a previsió suport del sostre ampliació oficines).
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions permanents, va-
riables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.197,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE MIL CENT NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Estructura prefabricada sostreE4P1U001 PA
Sostre prefabricat de formigó amb armadura postensada per tal de disposar de faci-
litat en la formació d'obertures per a bombes d'instal·lacions, amb una sobrecàrrega
total de 750kg/m2, de 370mm de cantell total  (270mm placa+100mm de capa de
compressió) compost de:
3 jàsseres amb gelosia tipus JT (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar col·locades
sobre pilars prefabricats i sobre el mur de formigó.
22,80x12,80 m2 de sostre amb plaques tipus UF225+45, amb modul de 120cm (pre-
fabricats Julian Arumí, SL) o similar recolzades sobre el mur de formigó i sobre les
jàsseres tipus JT.
Inclou encaixos, biaixos, forats de baixants (pas de conductes), ventilacions i ober-
tures per registres. 
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions permanents, va-
riables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.328,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estructura prefabricada cobertaE4P1Z002 PA
Estructura de coberta prefabricada de formigó amb armadura pretensada amb un
2% de pendent composta de:
2 bigues tipus T 60x45, (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics 2 i 4.
8 bigues tipus T de 40  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics (1 i 3) cober-
ta alta, i pòrtics (3 i 5) coberta baixa.
8 canals riostra  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics A i C.
28 biguetes tubulars de 25cm de cantell de longitud < 7,80m.
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions permanents, va-
riables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.657,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 mKY31Z001 u
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de 0,5 m de llargà-
ria, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins d'encofrat per a mur de formi-
gó "in-situ", inclou l'extracció del mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat
amb morter sense retracció quant sigui necessari
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
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CONSELL COMARCAL D'OSONA

A0122000 0,200 hOficial 1a paleta 23,49 4,70
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
BD13187B 0,500 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=150mm,llarg.=3m,p/e
4,08 2,04

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.07.02.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA
Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

E4425025 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge (plati-
na+perns), en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0125000 0,010 hOficial 1a soldador 23,88 0,24
A0135000 0,010 hAjudant soldador 20,93 0,21
B44Z502A 1,000 kgAcer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 1,08 1,08
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

E4415125 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça sim-
ple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb sol-
dadura

A0125000 0,010 hOficial 1a soldador 23,88 0,24
A0135000 0,010 hAjudant soldador 20,93 0,21
B44Z502A 1,000 kgAcer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 1,08 1,08
C200P000 0,015 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 0,05
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.07.02.03 ESTRUCTURA PALETERIA
Formigó p/sostre indust., HA-25/B/12/IIa,abocat bombaE45918H4 m3
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/12/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0122000 0,072 hOficial 1a paleta 23,49 1,69
A0140000 0,288 hManobre 19,63 5,65
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 67,26
C1701100 0,120 hCamió bomba formigonar 117,44 14,09
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,30 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

Arm.cèrcols AP500S barres corrug.E4B83000 kg
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

E4B9DA88 m2

Armadura per a l'armat de sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

A0124000 0,020 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,47
A0134000 0,020 hAjudant ferrallista 20,86 0,42
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B0A14200 0,018 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,02
D0B34136 1,000 m2Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T elab.obra i

manipulada taller
2,47 2,47

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vistE4DCZD02 m2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostres amb tauler de fusta de pi per a re-
vestir 

A0123000 0,800 hOficial 1a encofrador 23,49 18,79
A0133000 0,700 hAjudant encofrador 20,86 14,60
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 0,900 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,42
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D625A0 0,015 cuPuntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 8,38 0,13
B0D71130 1,000 m2Tauler pi,g=22mm,10 usos 0,64 0,70
B0D75000 1,000 m2Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús 3,86 4,44
B0DZA000 0,060 lDesencofrant 2,57 0,15
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 33,40 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Col.locació de placa d'ancoratge 350x250x20 mmE4425U050 u
Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer treballat a taller de 350 x
250 x 20 mm amb 4 perns soldats de Ø20 mm de 35 cm de longitud i amb una ca-
pa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra enbeguda en mur de formigó

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Reblert bases anivellam.,morter exp.,TIPUS GROUTE4ZZU0011 u
Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció tipus GROUT en els
pilars metàl·lics

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

01.06.03 COBERTA
Coberta tipus Deck -ACL 40, bicapa-0,7 mm xapa i 80 mm aïllamentZ5Y1U006 m2
Subministrament i col·locació de coberta tipus Deck, composta per un perfil nervat
ACL-40 de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,7mm. de gruix, barrera de vapor,
aïllament tèrmic a base de panell rígid de llana de roca de 80 mm. de gruix i 150
kg/m³ de densitat, i impermeabilització composta per dues làmines, una primera de
betum elastomer SBS, unida mecanicament al suport al llarg  de recubriment amb fi-
xació visible alineada de 3 kg/ m2 armadura de compost poliester-vidre de 160
g/m2 recuberta amb un film de plàstic en la cara exterior i una segona de betum
elastomer SBS soldada a la primera de 4 Kg/m2 armadura de fibra de vidre de 60
g/m2 recuberta amb un mastic de betum modificat per les dues cares autoprotegida
amb grànuls de pissarra de color blanc en l'exterior.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

SobreixidorZ5Y1U010 u
Subministrament i col·locació de sobreixidor rectangular de 300x100mm de secció,
en xapa d'acer galvanitzada i pintada de 1.5 mm d'espessor nominal. Inclou remat
perimetral i impermeabilització.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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Remat perimetralZ5Y1U008 m
Remat perimetral en xapa d'acer galvanitzada i prelacada de 0,8 mm d'espessor mí-
mim de desenvolupament màxim de 825 mm.Inclou reforç d'impermeabilització.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Remat coronacióZ5Y1U012 m
Subministrament i col·locació de remat de coronació en xapa d'acer galvanitzada i
prelacada de desenvolupament màxim 500 mm.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Trampilla d'accésZ5Y1U011 u
Trampilla d'accés a coberta de 0,80x0,80m. composta per una tapa amb doble xa-
pa galvanitzada amb aïllament intermig. Base suport tapa en xapa galvanitzada i
pintada. Marc suport en xapa galvanitzada i pintada. S'inclou aïllament i impermea-
bilització de la base.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

Realització de forats per a la sortida de conductesZ5ZYU002 ut
Formació d'obertures a la coberta mitjançant la col·locació de conductes de xapa
galvanitzada de 40x40cm amb posterior impermeabilització de la coberta deck. In-
clou subministrament i col·locació del barret de xapa galvanitzat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

01.06.04 TANCAMENTS I DIVISORIES

01.06.04.01 TANCAMENTS PREFABRICATS
Paret de tancament panells prefabricats de formigóZ6Q1U001 m2
Tancament amb panells prefabricats de formigó gris llis de 20cm de gruix alleugeri-
da, d'una amplada màxima de 2,40m i una llargada màxima de 8,00m; amb aïlla-
ment incorporat (8cm de poliestirè expandit) col·locats horitzontalment. Inclou el se-
llat exterior dels panells amb silicona de PE i junta de PVC. Inclou els premarcs me-
tàl·lics per les obertures (UPE-240). Inclou peces especials i de cantoneres. Inclou
material, transport i muntatge. Inclou formació de forats als panells (pel pas de con-
ductes) i segellat. 

A0121000 0,150 hOficial 1a 23,49 3,52
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
B63C41C0 1,000 m2Placa conf.llisa form.arm.g=20cm,ampl.<=3m,llarg.<=9m,acabat

llis,color gris, 1 cara
49,22 49,22

C150G800 0,150 hGrua autopropulsada 12t 47,93 7,19
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situSEG.MUR u
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a 500 mm de
diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical prefabricat de formigó, amb
morter sense retracció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

 Pàgina 31

 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.06.04.02 TANCAMENTS DE XAPA
Façana de panell arquitectonicCOLRIF08 m2
Subministrament i muntatge de façana amb panell arquitectònic de 50 mm de gruix
de la casa Hurre o similar, compost per una xapa galvanitzada de 0,5 mm en la ca-
ra interior, nucli d'espuma de poliuretà de 50mm i xapa prelacada de color gris me-
tal·litzat exterior de 0.7 mm de gruix acabat microperfilat, col·locat en sentit horitzon-
tal, amb perfileria oculta. S'Inclou la col·locació de l'estructura auxiliar pel suport del
tancament (perfils tipus omega o similars).  Inclòs part proporcional de tapajunts ver-
ticals, rastrells galvanitzats, fixacions, peces especials i accessoris de muntatge.

A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 24,27 4,85
A013M000 0,200 hAjudant muntador 20,86 4,17
B0A5AA00 3,000 uCargol autorosc.,voland. 0,15 0,45
B0C5F425 1,000 m2Placa 2 plan.acer+poliuretà g=50mm nerva. color estàndard (no

blanc),g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encadellat,fixació oculta,p/façane
31,32 32,89

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.06.04.03 TANCAMENTS I DIVISORIES D'OBRA
Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,llis,gris,+hidrofugants, col.morter 1:2:10

E618566K m2

Paret  de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de mor-
ter ciment,  de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, catego-
ria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10  de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra  de pedra granítica

A0122000 0,520 hOficial 1a paleta 23,49 12,21
A0140000 0,260 hManobre 19,63 5,10
B0E244L6 12,140 uBloc foradat morter ciment,llis

400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris
1,32 16,75

D070A4D1 0,015 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,formigone

110,31 1,74

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,30 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment 1:4

E614GPAE m2

Envà divisori  de 7,5 cm de gruix, de supermaó de 500x200x75 mm, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
amb ciment CEM II

A0122000 0,420 hOficial 1a paleta 23,49 9,87
A0140000 0,210 hManobre 19,63 4,12
B0FA12N0 22,060 uTotxana 290x140x75mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,05 1,13
D0701821 0,009 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
91,67 0,88

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 14,00 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Llinda 20cm,U llisa 400x200x200mm morter,I,UNE-EN 771-3,gris,c.vist.,col.mort.1:4E4E765EE m
Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment,  de
400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4

A0122000 0,260 hOficial 1a paleta 23,49 6,11
A0140000 0,160 hManobre 19,63 3,14
B0EAA4L6 2,500 uPeça U mort.ciment,400x200x200mm,c.vista,categoria I UNE-EN

771-3 col.gris
1,35 3,51

D0701821 0,001 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l

91,67 0,10

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,30 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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01.06.05 SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ
Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.bridesED15B771 m
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

A0127000 0,360 hOficial 1a col.locador 23,49 8,46
A0137000 0,180 hAjudant col.locador 20,86 3,75
BD13177B 1,000 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/e
3,57 5,00

BD1Z2200 0,670 uBrida p/tub PVC,D=75-110mm 1,14 0,76
BDW3B700 0,330 uAccessori genèric p/tub PVC,D=110mm 5,30 1,75
BDY3B700 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=110mm 0,08 0,08
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,20 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=200 mm,fix.mec.bridesZD15U015 ml
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 24,27 8,74
A013J000 0,180 hAjudant lampista 20,83 3,75
BD131A9B 1,000 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=200mm,llarg.=5m,p/encolar
8,29 8,29

BDW3B900 1,000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=160mm 8,50 8,50
BDY3B900 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=160mm 0,11 0,11
BD1Z2300 0,670 uBrida p/tub PVC,D=125-160mm 1,16 0,78
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonatZD7FU040 m
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de D=40 mm, de
SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, segons norma UNE-EN
1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la
formació dels sifons dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i
accessoris per a la seva col·locació

A0122000 0,150 hOficial 1a paleta 23,49 3,52
A0127000 0,150 hOficial 1a col.locador 23,49 3,52
A0137000 0,150 hAjudant col.locador 20,86 3,13
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B064300C 0,100 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 6,17
BD13169B 1,250 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
2,00 2,50

BDW3B600 0,330 uAccessori genèric p/tub PVC,D=40mm 2,74 0,90
BDY3B600 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=40mm 0,04 0,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Desaigua de PVC Ø75 mm formigonatZD7FU075 ml
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de D=75 mm, de
SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, segons norma UNE-EN
1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la
formació dels sifons dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i
accessoris per a la seva col·locació

A0122000 0,190 hOficial 1a paleta 23,49 4,46
A0127000 0,200 hOficial 1a col.locador 23,49 4,70
A0137000 0,200 hAjudant col.locador 20,86 4,17
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B064300C 0,100 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 6,17
BD13168B 1,250 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=75mm,llarg.=5m,p/encolar
2,25 2,81

BDW3B500 0,330 uAccessori genèric p/tub PVC,D=75mm 2,25 0,74
BDY3B500 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=75mm 0,04 0,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,30 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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Desaigua de PVC Ø110 mm. formigonatZD7FU110 m
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de D=110 mm, de
SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, segons norma UNE-EN
1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la
formació dels sifons dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i
accessoris per a la seva col·locació

A0122000 0,190 hOficial 1a paleta 23,49 4,46
A0127000 0,200 hOficial 1a col.locador 23,49 4,70
A0137000 0,200 hAjudant col.locador 20,86 4,17
A0140000 0,190 hManobre 19,63 3,73
B064300C 0,100 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 6,17
BD13U77B 1,250 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/e
2,59 3,24

BDW3B700 0,330 uAccessori genèric p/tub PVC,D=110mm 5,30 1,75
BDY3B700 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=110mm 0,08 0,08
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,10 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.ED51ADJ1 u
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica
galvanitzada, col.locada fixacions mecàniques

A0122000 0,500 hOficial 1a paleta 23,49 11,75
A0132000 0,250 hAjudant paleta 20,86 5,22
B5ZZJLPT 4,000 uVis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,25 1,00
BD515DJ1 1,000 uBonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl. 10,63 10,63
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,00 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Desg.tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mmED11ZB21 m
Desguàs de les bombes amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a reixa

A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 24,27 8,74
A013J000 0,180 hAjudant lampista 20,83 3,75
BD13129B 1,000 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
1,20 1,50

BDW3B200 1,000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=40mm 0,72 0,72
BDY3B200 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=40mm 0,01 0,01
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Canal U 100x50mm amb reixa, acer inox. AISI-316ED5HZ188 m
Subministrament i col·locació de reixa en forma de U de 100 mm d'amplada i 50
mm d'alçada màxima, feta a mida o bé d'una casa comercial, TOTALMENT ESTAN-
CA i sense pendents de xapa plegada d'acer inox. AISI-316 amb reixa d'acer inox.
AISI-316 fixada a la mateixa canal, amb potes d'anclatge per a ser embgut en capa
d'anivellació. Les unions entre els diferents trams seràn soldades o bé collades
amb cargols amb junta d'estanqueïtat. Inclou formació de connexió per a tub de
PVC Ø110 i connexions laterials per a 4 tubs de PVC Ø40 mm

  
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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01.06.06 REVESTIMENTS I CEL RAS
Trasdossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xA(12,5)+MW-rocaE83E136B m2
Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure nor-
mal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat
de 80,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'am-
plaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)  de 12,5mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament (6cm) amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les
obertures.

A0127000 0,380 hOficial 1a col.locador 23,49 8,93
A0137000 0,130 hAjudant col.locador 20,86 2,71
B0A44000 0,420 cuVisos p/guix lam. 4,76 2,00
B0A4A400 0,120 cuVisos,galvanitzats 1,01 0,12
B0A61600 6,000 uTac niló D=6-8mm,+vis 0,05 0,30
B0CC1310 1,000 m2Placa guix lamin. A i gruix 12,5mm 2,01 2,07
B6B11211 3,500 mMuntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 0,64 2,24
B6B12211 0,950 mCanal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 0,58 0,55
B6BZ1A10 0,470 mBanda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix

laminat
0,31 0,15

B7C9H5M0 1,000 m2Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162
26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK

1,26 1,30

B7J500ZZ 0,800 kgMassilla p/junt cartró-guix 0,58 0,46
B7JZ00E1 4,000 mCinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,05 0,20
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

Trasdossat pl.guix lam , estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xH(12,5)+MW-rocaE83E1000 m2
Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure nor-
mal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat
de 60,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'am-
plaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïlla-
ment amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les obertures.

A0127000 0,380 hOficial 1a col.locador 23,49 8,93
A0137000 0,130 hAjudant col.locador 20,86 2,71
B0A44000 0,420 cuVisos p/guix lam. 4,76 2,00
B0A4A400 0,120 cuVisos,galvanitzats 1,01 0,12
B0A61600 6,000 uTac niló D=6-8mm,+vis 0,05 0,30
B0CC2310 1,000 m2Placa guix lamin. H i gruix 12,5mm 6,01 6,19
B6B11211 3,500 mMuntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 0,64 2,24
B6B12211 0,950 mCanal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 0,58 0,55
B6BZ1A10 0,470 mBanda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix

laminat
0,31 0,15

B7C9H5M0 1,000 m2Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162
26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK

1,26 1,30

B7J500ZZ 0,800 kgMassilla p/junt cartró-guix 0,58 0,46
B7JZ00E1 4,000 mCinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,05 0,20
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfilerE83Fu003 m2
Aplacat vertical sobre paret d'obra ceràmica, amb una placa de guix laminat de es-
tàndard (A) i gruix 15 mm, amb 30mm de poliestirè extrusionat col.locada amb mor-
ter adhesiu. Inclou formació de marcs de les obertures.

A0127000 0,190 hOficial 1a col.locador 23,49 4,46
A0137000 0,060 hAjudant col.locador 20,86 1,25
B0A44000 0,250 cuVisos p/guix lam. 4,76 1,19
B0CC1410 1,000 m2Placa guix lamin. A i gruix 15mm 2,27 2,41
B7C21330 1,000 m2Planxa (XPS),g=30mm,resist.compress.>=100kPa,res.tèrmica

>=1,071m2K/W,llisa cantell encadellat
4,61 4,61

B7J500ZZ 0,380 kgMassilla p/junt cartró-guix 0,58 0,23
B7JZ00E1 1,900 mCinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,05 0,10
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,57
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TOTAL PARTIDA ................................................... 14,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6E8121112 m2
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a mà-
xim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000 0,150 hOficial 1a guixaire 23,49 3,52
A0149000 0,150 hManobre guixaire 19,63 2,94
B0521200 0,760 kgGuix C6/20/2 0,10 0,08
D07J1100 0,011 m3Pasta guix B1 98,80 1,22
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS

Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entramat ocult,cantell esp.E8431111 m2
Cel ras registrable amb plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, tipus Celenit de
60x60 cm, amb entramat semi-ocult. Inclou estructura i perfileria de suport.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Cel ras de plaques de guix amb làmina vinílica de 60x60 cmZ84DU003 m2
Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic de cara vista, de
60x60cm sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
barra roscada

A012M000 0,320 hOficial 1a muntador 24,27 7,77
A0140000 0,050 hManobre 19,63 0,98
B841Z3B0 1,000 m2Placa guix amb làmina vinílica, per càmeres humides de 60x60 4,38 4,38
B84ZB030 1,000 m2Entramat metàl·lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras plaqu.,60x60cm 2,01 2,01
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,80 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,037W/mK,col.s/adh.

E7C9H5M1 m2

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a
35 kg/m3 de 40-50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, re-
sistència tèrmica >= 1,081 m2K/W, col·locada sense adherir

A0122000 0,060 hOficial 1a paleta 23,49 1,41
A0140000 0,030 hManobre 19,63 0,59
B7C9H5M0 1,000 m2Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162

26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK
1,26 1,32

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinatE81131E2 m2
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a mà-
xim, amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

A0122000 0,500 hOficial 1a paleta 23,49 11,75
A0140000 0,250 hManobre 19,63 4,91
D0701821 0,018 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
91,67 1,78

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 16,70 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

E8251225 m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·loca-
des amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,200 hOficial 1a col.locador 23,49 4,70
A0140000 0,050 hManobre 19,63 0,98
B05A2103 0,340 kgBeurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color 0,11 0,06
B0711010 4,760 kgAdhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,30 1,47
B0FH3182 1,000 m2Rajola ceràm. esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 6-15

peces/m2,preu alt
9,79 10,77

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural encast.EQ514A51 m2
Taulell  de pedra natural granítica nacional,  de 30 mm de gruix, preu alt,  de 60 a
99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

A0122000 1,200 hOficial 1a paleta 23,49 28,19
A0140000 0,600 hManobre 19,63 11,78
BJ1ZQ000 4,500 uSuport mural sanit. 18,20 81,90
BQ514A50 1,000 m2Pedra granítica nac.,p/taulells,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm 49,37 49,37
D0701641 0,005 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,42

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 40,00 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.06.07 PAVIMENTS
Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camióG315Z1M1 m3
Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 hManobre 19,63 4,91
B064500C 1,000 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 61,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,90 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Encofrat plafó met. llosa, banquetaG31DZ001 m2
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

E9G2G145 m2

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fibres metàl·li-
ques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.
Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

A0121000 0,010 hOficial 1a 23,49 0,23
A0150000 0,010 hManobre especialista 20,32 0,20
B065E76B 0,100 m3Formigó HA-30/B/20/IIa+E,>=300kg/m3 ciment 83,34 8,75
B9GZ1200 0,002 tPols quars color 1.475,46 3,10
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C2003000 0,080 hRemolinador mecànic 5,17 0,41
C2005000 0,025 hRegle vibratori 4,76 0,12
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Capa net.+anivell.,g=5cm,mort.ciment 1:8E93AA3C0 m2
Capa d'anivellament,  de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

A0122000 0,080 hOficial 1a paleta 23,49 1,88
A0140000 0,110 hManobre 19,63 2,16
D0701461 0,050 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
77,44 4,07

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

E9DC1M3B m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,  col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,500 hOficial 1a col.locador 23,49 11,75
A0137000 0,200 hAjudant col.locador 20,86 4,17
A0140000 0,030 hManobre 19,63 0,59
B05A2203 0,950 kgBeurada p/ceràmica,CG2(UNE-EN 13888),color 0,78 1,11
B0711020 6,670 kgAdhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004) 0,67 4,69
B0FHA172 1,000 m2Rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 16-25

peces/m2,preu alt
21,64 22,07

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 16,50 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajolaE9U361AV m
Sòcol de rajola  de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhe-
siu per a rajola ceràmica

A0127000 0,100 hOficial 1a col.locador 23,49 2,35
A0137000 0,020 hAjudant col.locador 20,86 0,42
B05A2203 0,067 kgBeurada p/ceràmica,CG2(UNE-EN 13888),color 0,78 0,08
B0711020 0,190 kgAdhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004) 0,67 0,13
B9U361A0 1,000 mSòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm 4,35 4,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm,col.s/adh.E9JC2014 m2
Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sen-
se adherir. Inclou marc perímetral metàl·lic d'inox.

A0127000 0,030 hOficial 1a col.locador 23,49 0,70
A0137000 0,030 hAjudant col.locador 20,86 0,63
B9JC2014 1,000 m2Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm 51,75 56,93
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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01.06.08 PINTURA
Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.E898J2A0 m2
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,100 hOficial 1a pintor 23,49 2,35
A013D000 0,010 hAjudant pintor 20,86 0,21
B89ZPD00 0,390 kgPintura plàstica,p/int. 3,31 1,32
B8ZA1000 0,150 kgSegelladora 4,22 0,65
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,60 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.E898Z240 m2
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica especial amb
protecció de raigs ultraviolats amb acabat llis, i dues d'acabat

A012D000 0,100 hOficial 1a pintor 23,49 2,35
A013D000 0,010 hAjudant pintor 20,86 0,21
B89ZPE00 0,540 kgPintura plàstica,p/ext. 4,78 2,63
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,60 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimacióG8B7002 m2
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa de 2 a 3 mm
de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o similar prèviament amb una ca-
pa d'imprimació del tipus MASTERTOP P 611 de BASF o similar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Pintat horitz. revestiment base poliuretà blau, imprimacióG9Z3Z001 m2
Pintat de paviment interior mitjançant l'amplicació de dues capes de resina a base
de poliuretà, inclou la preparació de la superficie de formigó i l'apliació d'una capa
d'iImprimació adherencia

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.06.09 FUSTERIA EXTERIOR
Porta d'entrada d'alumini lacatEAFZU001 u
REF. 1. Porta d'entrada compost per dues fulles batents d'alumini lacat de color ral
estàndard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost. Amb vidre
3+3/12/4 amb control solar. Amb pany preparat per a porter automàtic i ferramenta.
Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1740x2350 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.073,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Porta alumini lacat,1 full.batentsEAFZU021 u
REF. 2. Porta d'alumini lacat de color ral estàndard, de 65 mm de gruix, amb una fu-
lla batent. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1000x2350 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 681,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Finestra alumini lacat,1fulla fixa,1200x1200mm,vidre 3+3EAFZU016 u
REF. 3. Finestra d'alumini lacat color ral estàndard amb trencament de pont tèrmic,
de 65 mm de gruix, compost d'una fulla oscil·lobatent. Amb vidre 3+3/12/4 amb con-
trol solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1400x1200 mm
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 515,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

EAFZU010 u

REF. 4. Conjunt de dues finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb trenca-
ment de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2 fulles oscil·lobatents. Amb vi-
dre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la
Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1500x1200 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 847,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

EAFZU011 u

REF.5. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2 fulles oscil·lobatents. Amb vidre
3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Di-
recció Facultativa.
DIMENSIONS: 2000x1200 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 694,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1abatibl.+1fulles fixesvidre
3+3/12/4,control solar

EAFZU012 u

REF. 6. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 1 fulla abatible i 1 fulla fixa. Amb vi-
dre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la
Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 4900x1200 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 933,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2abatibles+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

EAFZU013 u

REF. 7. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles abatibles i una fulla fixe.
Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge segons indica-
cions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 5000x1200 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.094,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NORANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

EAFZU014 u

REF. 8. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles oscil·lobatents i una fu-
lla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 6355x1200 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.409,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Subministrament i col·locació de porta seccional,5000x5000mmEARZU002 u
REF. 9. Porta seccional amb panell sandvitx, de 40 mm de gruix, de color ral estàn-
dard. Amb sistema de seguretat antirotura de cables, premarc, guies, pany i meca-
nismes d'obertura. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Fa-
cultativa.
DIMENSIONS: 3855x4750 mm
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.548,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

Conjunt de porta+marc ,lames i inclinadesEARZU001 u
REF. 10. Conjunt de porta i marc d'acer galvanitzat i lacat de color ral estàndard, de
65 mm de gruix, compost de dues fulles batents amb lames fixes i inclinades, de
10-13 mm de gruix, per tal de proporcionar ventilació al local. Inclou pany i ferre-
menta. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2800x3500 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.203,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Folrat param.vertical pl.alumini lacat,interior aïllamentE86ZU001 m2
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini lacat de color ral estàndard i l'inte-
rior amb aïllament de poliuretà, de 60 mm de gruix, per tal de tapar parets i estructu-
ra. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

01.06.10 FUSTERIA INTERIOR
Porta interior fulla batent,g=35-40mm,ampl.=80cm,alç=210cm,fusta
xap.faig,enverniss.,c.llises+int.fusta

EAQDZU01 u

Porta d'una fulla batent, de 35-40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària,
de fusta xapada de faig, envernissada, de cares llises i estructura interior de fusta.
Amb premarc, entapetat i ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons indica-
cions de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mmE66ZU002 m2
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per vidre laminar
de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla batent amb vidre trempat de 10
mm de gruix. Amb caixa amb fre encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mmE66ZU003 m2
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per vidre laminar
de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla batent amb vidre trempat de 10
mm de gruix. Amb caixa amb fre encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,2bat.,160x210cmEASA72QB u
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, per a una llum de
160x250cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

A012F000 0,400 hOficial 1a manyà 23,86 9,54
BASA72QB 1,000 uPorta metàl.,EI2-C 60,2bat.,140x210cm,preu alt,antipàn. 644,64 644,64
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,50 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 654,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,1bat.,80x210cmEASA71N2 u
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,
amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Fa-
cultativa.

A012F000 0,250 hOficial 1a manyà 23,86 5,97
BASA71N2 1,000 uPorta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt 231,09 231,09
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A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,00 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

01.06.11 SERRALLERIA
Obertura del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsitGDDZU000 pa
Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable del mirador de
l'entrada de l'aigua al dipòsit de 80x120cm (segons detall de projecte). Inclou foma-
ció de la banqueta perimetral de formigó armada de 10x25cm de secció; Marc d'i-
nox AISI 304 (perfil U) fixat a la banqueta amb cargols. Marc d'inox AISI 304 (suport
del vidre) compost per un perfil rectangular+passamà. Vidre de seguretat (trepitja-
ble). Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb silicona. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.125,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Obertura accés interior dipòsitGDDZU001 pa
Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable per  l'accés a l'in-
terior del dipòsit de 80x80cm (segons detall de projecte). Inclou fomació de la ban-
queta perimetral de formigó armada de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304
(perfil U) fixat a la banqueta amb cargols. Tapa i marc d'inox AISI 304 (trepitjable).
Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb silicona.   

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 709,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció, col.KQN2U001 m
Subministrament i muntatge d'escala vertical, tipus de gat, d'una amplada mínima de 40 cm,
formada per montants laterials i graons d'alumini anoditzat separats aproximadament 35 cm,
amb anell de protecció perimetral col·locat a partir de 2 m del terra també d'alumini anoditzat.
Inclou tot el material necessari per a la seva col·locació i fixació

A0122000 1,100 hOficial 1a paleta 23,49 25,84
A0140000 1,100 hManobre 19,63 21,59
BDDZ51B0 1,000Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció 166,37 166,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Formació tub+corba sold.taller acer inox. AISI-304L alimentació bombesCAL.INOX14 u
Subministrament i col·locació de tub amb corba soldada DN100 a taller, d'acer inoxi-
dable AISI-304L, per a la formació de conducta pel pas del cablejat de potència per
alimentar les bombes d'impulsió des de la safata penjada en el forjat del dipòsit. In-
clou la fixació en el forat realitzat en el forjat i el rejuntat amb morter sense retracció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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01.06.12 APARELLS SANITARIS
Plat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,blanc,preu alt,col.EJ12B71P u
Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80cm, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre el paviment

A0122000 0,500 hOficial 1a paleta 23,49 11,75
A0140000 0,250 hManobre 19,63 4,91
BJ12B71P 1,000 uPlat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,c.blanc,preu alt 59,67 59,67
D0701641 0,002 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,17

A%AUX00250 2,500 %Medios auxiliares 16,70 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.EJ14U01P u
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i me-
canismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peuEJ13B71P u
Lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu

A012J000 0,500 hOficial 1a lampista 24,27 12,14
A013J000 0,125 hAjudant lampista 20,83 2,60
B7J50010 0,025 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 7,60 0,19
BJ13B71P 1,000 uLavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt 138,97 138,97
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 14,70 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/mobleEJ18L2AL u
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària,
acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble

A012J000 0,300 hOficial 1a lampista 24,27 7,28
A013J000 0,075 hAjudant lampista 20,83 1,56
B7J50010 0,025 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 7,60 0,19
BJ18L2A1 1,000 uAigüera planx.ac.inox.,pica circ.,40-50cm,brillant,ampl.<50cm,preu

sup.
50,87 50,87

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2xEJ22612A u
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000 0,400 hOficial 1a lampista 24,27 9,71
A013J000 0,100 hAjudant lampista 20,83 2,08
BJ22612A 1,000 uAixeta monocom. mural p/munt.superf. p/dutxa telèf.,llautó croma 45,19 45,19
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu altEJ22E720 u
Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt

A012J000 0,050 hOficial 1a lampista 24,27 1,21
A013J000 0,020 hAjudant lampista 20,83 0,42
BJ22E720 1,000 uRuixador fix,asper.fixa,p/fix.braç dutx.,alum.anodit.,preu alt 3,70 3,70
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,60 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"EJ24A121 u
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superfi-
cialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

A012J000 0,250 hOficial 1a lampista 24,27 6,07
A013J000 0,062 hAjudant lampista 20,83 1,29
BJ24A121 1,000 uAixeta cisterna,cromat,preu alt,1/2" 6,07 6,07
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,1"1/4EJ2353CG u
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets

A012J000 0,900 hOficial 1a lampista 24,27 21,84
A013J000 0,225 hAjudant lampista 20,83 4,69
BJ2353CG 1,000 uAixeta monocoman.p/lavab. p/munt.superf.sob.taul.o ap.s. esmalt. 50,95 50,95
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 26,50 2,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc
tub,2x1/2"

EJ28612A u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural,  de llautó
cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2"

A012J000 0,600 hOficial 1a lampista 24,27 14,56
A013J000 0,150 hAjudant lampista 20,83 3,12
BJ28612A 1,000 uAixeta monocomand. p/aigüera,p/munt.superf.,cromat,preu alt,broc

tub,2x1/2"
34,63 34,63

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,70 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=32mm,connec.ramal PVCEJ3237NG u
Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre
32 mm, connectat a un ramal de PVC

A012J000 0,800 hOficial 1a lampista 24,27 19,42
A013J000 0,200 hAjudant lampista 20,83 4,17
BJ3237NG 1,000 uDesguàs pipa p/plat dutxa,PVC,D=32mm,p/connect.ramal 0,64 0,64
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 23,60 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/sEJ33B1SF u
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de
40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN
12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

A012J000 0,200 hOficial 1a lampista 24,27 4,85
A013J000 0,050 hAjudant lampista 20,83 1,04
BJ33B1SF 1,000 uSifó botella+vàlv.ventil.p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/s, 16,42 16,42
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,90 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII sEJ38B4SF u
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380,
connectat a la xarxa de petita evacuació

A012J000 0,200 hOficial 1a lampista 24,27 4,85
A013J000 0,050 hAjudant lampista 20,83 1,04
BJ38B4SF 1,000 uSifó botella+vàlv.ventil.p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s/ 13,67 13,67
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,90 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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01.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS

01.07.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mmG3D1Z4J5 m
Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un encastament mí-
nim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons s'indica als plànols, amb
una càrrega màxima admissible per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna
formada per una tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de dosificació mí-
nima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada així com el transport, emplaça-
ment i preparació de la maquinària.

A0121000 0,100 hOficial 1a 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
A0150000 0,150 hManobre especialista 20,32 3,05
B0111000 0,004 m3Aigua 1,14 0,01
B0511601 0,030 tCiment pòrtland CEM I 42,5R,sacs 113,10 4,07
B3DB6890 1,000 mPerf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g=7mm 16,48 16,48
C3H11250 0,250 hEquip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm 107,65 26,91
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilotX090239PA ut
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm,
amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el tub TM-80 dels micropilots. In-
clou treballs de preparació del micropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del mi-
cropilot si cal.

A0125000 0,400 hOficial 1a soldador 23,88 9,55
A0135000 0,400 hAjudant soldador 20,93 8,37
B44Z5025 1,000 utAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

24,47 24,47

C200P000 0,500 hEquip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,03 1,52
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,90 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueigG921201L m3
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM.

A0150000 0,330 hManobre especialista 20,32 6,71
B0111000 0,050 m3Aigua 1,14 0,06
C1311120 0,020 hPala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 54,83 1,10
C1331200 0,010 hMotoanivelladora mitjana 61,62 0,62
C133A0K0 0,350 hPicó vibrant,plac.60cm 8,43 2,95
C1502D00 0,010 hCamió cisterna 6m3 40,50 0,41
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camióG3Z1Z2P1 m2
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0121000 0,050 hOficial 1a 23,49 1,17
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B06NLA2C 0,100 m3Formigó neteja HL-150/P/20 50,89 5,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
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B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG3C5Z6H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065E81B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IV+Qb,>=325kg/m3 ciment 69,93 71,68
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bombaG325Z000 m3
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0140000 0,170 hManobre 19,63 3,34
B065E60B 1,000 m3Formigó HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 67,48 69,84
C1701100 0,110 hCamió bomba formigonar 117,44 12,92
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mmG32B3101 kg
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.

A0124000 0,008 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,19
A0134000 0,012 hAjudant ferrallista 20,86 0,25
B0A14200 0,006 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma corva. encofr.2
cara,h<=8m,form.vist

G32DZ300 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de base corva encofrat a dues cara,
per a una alçària de treball < 8 m, per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'a-
restes, encaixos, forats i geometries vàries definides en el projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigóE7J1Z001 ml
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú, de 10 x 20
mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de treball interns de formigó. In-
lou la fixació del perfil de cautxú en el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé
amb claus d'acer cada 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mí-
nim de 5 cm

A0123000 0,080 hOficial 1a encofrador 23,49 1,88
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A0133000 0,080 hAjudant encofrador 20,86 1,67
B7J1Z001 1,000 mlPerfil de cautxú hidroexpansiu, de 10 x 20 mm mínim 11,14 11,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1G7811100 m2
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bituminosa catiò-
nica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

A012N000 0,080 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 1,88
A0140000 0,080 hManobre 19,63 1,57
B0552420 2,000 kgEmul.bitum.catiònica ECR-1 0,15 0,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Segellat de dividals dels murs dels dipòsitsG3C5Z003 PA
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin presència d'ai-
gua amb morter especial hidrofug

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situSEG.MUR u
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a 500 mm de
diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical prefabricat de formigó, amb
morter sense retracció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Passamur acer inox. AISI-316L Ø127 mm, 2 brides, col·locat i rejuPMAI1252 u
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada d'acer inox. AI-
SI-316 de Øe=127 mm i espessor 2 mm (gama milimètrica) amb extrems acabats
amb una valona soldada a taller d'acer inox. AISI-304 de Øe=127 mm i espessor 2
mm per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN250, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-304 de 30 x 3 mm i de
10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius de cautxú
de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejun-
tat amb morter sense retracció del passamur

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS

Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigóFDK2UC45 u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclòs
subministrament i col·locació de tapa de fosa dúctil

A012N000 0,500 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 11,75
A0140000 1,000 hManobre 19,63 19,63
B064500C 0,216 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 12,98
BDK2UC45 1,000 uPericó regist.form.prefabricat 92,97 92,97
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s/fons,100x100cmx100cm,p/instal.serveis
C1503000 0,500 hCamió grua 45,02 22,51
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 31,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.07.02 PAVIMENTS
Paviment form. 5-10 cm gruix,formigó HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratgeE9G2G146 m2
Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fibres metàl·li-
ques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

A0121000 0,010 hOficial 1a 23,49 0,23
A0150000 0,010 hManobre especialista 20,32 0,20
B065E76B 0,100 m3Formigó HA-30/B/20/IIa+E,>=300kg/m3 ciment 83,34 8,75
C2003000 0,080 hRemolinador mecànic 5,17 0,41
C2005000 0,025 hRegle vibratori 4,76 0,12
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.08 URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES

01.08.01 XARXES DE SANEJAMENT
Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonatZD7FU040 m
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de D=40 mm, de
SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, segons norma UNE-EN
1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la
formació dels sifons dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i
accessoris per a la seva col·locació

A0122000 0,150 hOficial 1a paleta 23,49 3,52
A0127000 0,150 hOficial 1a col.locador 23,49 3,52
A0137000 0,150 hAjudant col.locador 20,86 3,13
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B064300C 0,100 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 6,17
BD13169B 1,250 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
2,00 2,50

BDW3B600 0,330 uAccessori genèric p/tub PVC,D=40mm 2,74 0,90
BDY3B600 1,000 uElement munt. p/tub PVC,D=40mm 0,04 0,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.ZD7FU031 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruï-
da, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre interior 180 mm., corru-
gada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elas-
tomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

A012M000 0,025 hOficial 1a muntador 24,27 0,61
A0140000 0,025 hManobre 19,63 0,49
BD7ZU002 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 200 mm. 7,34 7,34
BD7ZU902 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 200 mm 42,92 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø400 mm.ZD7FU034 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruï-
da, de doble paret de diàmetre exterior 400 mm. i diàmetre interior 343 mm., corru-
gada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elas-
tomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.
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A012M000 0,040 hOficial 1a muntador 24,27 0,97
A0140000 0,040 hManobre 19,63 0,79
BD7ZU005 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 400 mm. 17,84 17,84
BD7ZU905 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 400 mm 166,01 8,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø630 mm.ZD7FU036 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruï-
da, de doble paret de diàmetre exterior 630 mm. i diàmetre interior 535 mm., corru-
gada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elas-
tomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

A012M000 0,040 hOficial 1a muntador 24,27 0,97
A0140000 0,040 hManobre 19,63 0,79
BD7ZU007 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 630 mm. 29,08 29,08
BD7ZU907 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 630 mm 293,59 14,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

FFB19455 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou
col·locació de cinta senyalitzadora

A012M000 0,050 hOficial 1a muntador 24,27 1,21
A013M000 0,050 hAjudant muntador 20,86 1,04
BFB19400 1,000 mTub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 2,05 2,09
BFWB1905 0,300 uAccessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 12,17 3,65
BFYB1905 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,connect.pressió 0,09 0,09
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4FDD1A099 m
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabrica-
da, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,370 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 8,69
A0140000 0,370 hManobre 19,63 7,26
BDD1A090 1,000 mPeça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 62,94 66,09
C1315010 0,100 hRetroexcavadora petita 41,37 4,14
D070A8B1 0,007 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,formigone
107,05 0,81

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 16,00 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cmZDDZU020 ut
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un diàmetre infe-
rior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una alçada de 650 mm, col·lo-
cat sobre pou amb mitjans mecànics

A012N000 0,450 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 10,57
A0140000 0,450 hManobre 19,63 8,83
BDD1U005 1,000 UTCon prefabricat de formigó Ø1000/Ø600 40,26 40,26
C1315010 0,160 hRetroexcavadora petita 41,37 6,62
D070A8B1 0,007 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,formigone
107,05 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS
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Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.FDDZ6DD4 u
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·lo-
cat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,034 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,18
BDDZ6DD0 1,000 uBastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas

D=600mm,D400
111,82 111,82

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cmFDB27469 u
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

A012N000 0,250 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 5,87
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B064300C 0,475 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 30,75
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/IFD5J6F0E u
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 1,100 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 25,84
A0140000 1,100 hManobre 19,63 21,59
B064300C 0,422 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 28,62
B0DF6F0A 1,000 uMotlle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos 1,28 1,29
B0DZA000 0,560 lDesencofrant 2,57 1,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 47,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morterFD5Z4DC4 u
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,  de
535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,040 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,32
BD5Z4DC0 1,000 uBast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2 26,04 26,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 14,5 cm D-400ZD5ZU065 ml
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 145 x 110 mm. de mides exteriors i
100 x 85 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició amb una superfície d'absor-
ció de 3 dm³, de classe D-400 segons la norma UNE EN-124, col·locada amb mor-
ter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

A012N000 0,150 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 3,52
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A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B0641050 0,035 m3Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 54,85 1,92
BD5ZU010 1,000 mlCanaleta i reixa de fundició de 14,5 cm. d'amplada, classe D-400 40,00 40,00
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 33 cm. D-400ZD5ZU060 ml
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 330 x 195 mm. de mides exteriors i
260 x 155 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició, amb una superfície d'ab-
sorció de 12 dm³, de classe D-400 segons la norma UNE EN-124, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

A012N000 0,100 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 2,35
A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B0641050 0,035 m3Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 54,85 1,92
BD5ZU005 1,340 mlCanaleta i reixa de fundició de 33 cm. d'amplada, classe D-400 90,00 120,60
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Paret pou circ.D=120 i con prefabricat asimètric, form. pou de registrePOUBOM u
Partida integre per a la formació de pou registrable de 2,5 m de fondària, format per
anells prefabricats de 120 cm de diàmetre col·locats sobre un solera de formigó ar-
mat HA-25 amb con reductor a la part superior. Inclou subministrament i col·locació
de l'armadura de la solera, i del replè al voltant del pou

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 831,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamantG21YB220 u
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm
de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable pel pas d'instal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sen-
se retracció del conducte col·locat

A0150000 1,500 hManobre especialista 20,32 30,48
CF211210 1,500 hEquip barrinat broca diamant D=100-400mm 282,24 423,36
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 30,50 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 454,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

E9UZ001 ml

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les solera i els pa-
rament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la utilització de morter imperme-
able flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o de caracteristiques similars i recobriment
d'aquest amb una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de ca-
racteristiques similars 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Partida integre connexió tub PEAD PE-100 Ø125 mm a arqueta reactor EDAR12008102 u
Partida integre per a la connexió de la canonada d'impulsió de polietilè d'alta densi-
tat PE-100 Ø125 mm, procedent de l'ETAP, en l'arqueta d'entrada del reactor biolò-
gic  de l'EDAR Vall del Ges

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 440,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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01.08.02 XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS
Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4FDD1A099 m
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabrica-
da, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,370 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 8,69
A0140000 0,370 hManobre 19,63 7,26
BDD1A090 1,000 mPeça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 62,94 66,09
C1315010 0,100 hRetroexcavadora petita 41,37 4,14
D070A8B1 0,007 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,formigone
107,05 0,81

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 16,00 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cmZDDZU020 ut
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un diàmetre infe-
rior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una alçada de 650 mm, col·lo-
cat sobre pou amb mitjans mecànics

A012N000 0,450 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 10,57
A0140000 0,450 hManobre 19,63 8,83
BDD1U005 1,000 UTCon prefabricat de formigó Ø1000/Ø600 40,26 40,26
C1315010 0,160 hRetroexcavadora petita 41,37 6,62
D070A8B1 0,007 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,formigone
107,05 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS

Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600mm,D400,col.mort.FDDZ6DD4 u
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·lo-
cat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,034 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,18
BDDZ6DD0 1,000 uBastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas

D=600mm,D400
111,82 111,82

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mmFDDZZ001 u
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240 mm d'ampla-
da com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un cos mètàl·lica d'acer de
diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i
extrems ranurats de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40
cm com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

A0122000 0,100 hOficial 1a paleta 23,49 2,35
A0140000 0,150 hManobre 19,63 2,94
BDDZV001 1,000 uGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,91 3,91
D0701641 0,010 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,41 0,80

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cmFDB27469 u
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

A012N000 0,250 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 5,87
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B064300C 0,475 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 30,75
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.ZD7FU031 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruï-
da, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre interior 180 mm., corru-
gada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1,
de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elas-
tomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

A012M000 0,025 hOficial 1a muntador 24,27 0,61
A0140000 0,025 hManobre 19,63 0,49
BD7ZU002 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 200 mm. 7,34 7,34
BD7ZU902 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 200 mm 42,92 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø500 mm.ZD7FU035 ml
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coextruïda, de doble
paret de diàmetre exterior 500 mm. i diàmetre interior 427 mm., corrugada per la part exterior i
llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,
 col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'u-
nió en polietilè, peces especials i accessoris de muntatge.

A012M000 0,040 hOficial 1a muntador 24,27 0,97
A0140000 0,040 hManobre 19,63 0,79
BD7ZU006 1,000 mlClavegueró amb tub de Polietilè de doble paret de Ø 500 mm. 25,36 25,36
BD7ZU906 0,050 mlPart proporcional de peces especials per a tub de PE de Ø 500 mm 270,20 13,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

FFB1C455 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació
de cinta senyalitzadora

A012M000 0,100 hOficial 1a muntador 24,27 2,43
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
BFB1C400 1,000 mTub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 3,90 3,98
BFYB1F41 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,10bar,soldat 0,71 0,71
BFWB1F41 0,100 uAccessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,10bar,p/soldar 22,51 2,25
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

FFB1F425 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació
de cinta senyalitzadora

A012M000 0,150 hOficial 1a muntador 24,27 3,64
A013M000 0,150 hAjudant muntador 20,86 3,13
BFB1U400 1,000 mTub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 7,40 7,55
BFWB1F42 0,100 uAccessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar 39,15 3,92
BFYB1F42 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,10bar,soldat 0,71 0,71
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

FFB1K425 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació
de cinta senyalitzadora

A012M000 0,180 hOficial 1a muntador 24,27 4,37
A013M000 0,180 hAjudant muntador 20,86 3,75
BFB1K400 1,000 mTub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 17,25 17,25
BFWB1K42 0,100 uAccessori p/tubs PEAD DN=200mm, plàst.,10bar,p/soldar 38,50 3,85
BFYB1K42 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=160mm,10bar,soldat 0,95 0,95
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,10 0,12
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TOTAL PARTIDA ................................................... 30,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/IFD5J6F0E u
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 1,100 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 25,84
A0140000 1,100 hManobre 19,63 21,59
B064300C 0,422 m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,65 28,62
B0DF6F0A 1,000 uMotlle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos 1,28 1,29
B0DZA000 0,560 lDesencofrant 2,57 1,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 47,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morterFD5Z4DC4 u
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,  de
535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

A012N000 0,300 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 7,05
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0710250 0,040 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 1,32
BD5Z4DC0 1,000 uBast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2 26,04 26,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 12,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.08.03 URBANITZACIÓ
Reixat acer h=2m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m

F6A13436 m

Reixat d'acer d'alçària 2,60 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat gal-
vanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7
mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

A012M000 0,080 hOficial 1a muntador 24,27 1,94
A012N000 0,090 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 2,11
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
B0A216SG 2,600 m2Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm pas D=2,7mm 2,13 5,59
B6AZ3134 0,340 uPal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m 9,04 3,07
B6AZA164 0,067 uPal punt sing. acer galv.D=80mm h=2,35m 35,35 2,37
D060P021 0,014 m3Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a obra,formigonera 165l
81,42 1,25

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,10 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Porta corredissa motoritzadaGAR1P475 u
Porta corredissa metàl·lica motoritzada de 5 metres d'amplada i 2,60 metres d'altu-
ra, formada per marc i muntants de perfils rectangulars tallats i soldats a taller, total-
ment galvanitzada, inclòs guies, ancoratges i mecanismes, totalment acabada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.033,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Base tot-u art.,estesa+picon.98%PMF931201J m3
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,035 hManobre 19,63 0,69
B0111000 0,030 m3Aigua 1,14 0,03
B0372000 1,000 m3Tot-u art. 13,70 15,76
C1331100 0,035 hMotoanivelladora petita 54,22 1,90
C13350C0 0,040 hCorró vibratori autopropulsat,12-14t 64,79 2,59
C1502E00 0,025 HCAMIO CISTERNA 8M3 28,09 0,70
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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Base p/rigola, HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejatF9715L11 m3
Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxi-
ma del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

A012N000 0,120 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 2,82
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B064500D 1,000 m3Formigó HM-20/S/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,64 65,60
C2005000 0,060 hRegle vibratori 4,76 0,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8F97422A9 m
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc,  de
20x20x8 cm, col·locades amb morter  de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigo-
nera  de 165 l

A012N000 0,150 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 3,52
A0140000 0,020 hManobre 19,63 0,39
B051E201 0,001 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 156,74 0,16
B97422A1 5,000 uPeça mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigo. 0,91 4,55
D0701461 0,006 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
77,44 0,49

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

F965A6D5 m

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada  de calça-
da C3  de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe re-
sistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formi-
gó HM-20/P/40/I  de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

A012N000 0,200 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 4,70
A0140000 0,320 hManobre 19,63 6,28
B064500C 0,054 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 3,57
B0710250 0,002 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 32,96 0,07
B965A6D0 1,000 mVorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa) 5,69 5,97
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,00 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Vorada recta form., MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Z965U021 m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a via-
nants A4 de 20x8 cm, amb un cantell arrodonit, de classe climàtica B, classe resis-
tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-4b

A012N000 0,200 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 4,70
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0641090 0,074 m3Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 51,91 4,23
B0705200 0,002 tMorter M-4b (4 N/mm2) granel 29,53 0,06
B965U003 1,000 mVorada recta, MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa) 5,56 5,56
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Vorada remuntable.,ratll.sup.,DC.C9.25x13cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Z965U025 m

Vorada recta de peces de formigó remuntable, doble capa, amb secció normalitza-
da de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre ba-
se de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,200 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 4,70
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B0641090 0,074 m3Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 51,91 3,84
D070A4D1 0,002 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra

granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,formigone
110,31 0,22
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B965BAD0 1,000 mPeça form.vora.,ratll.sup.DC,calçada,C9 25x13cm,R5 8,15 8,15
A%AUX001 10,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Subbase formigó HM-20/P/40/I,camió+vibr.manual,reglejatF9265M11 m3
Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat re-
glejat

A012N000 0,120 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 2,82
A0140000 0,300 hManobre 19,63 5,89
B064500C 1,000 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 63,09
C2005000 0,150 hRegle vibratori 4,76 0,71
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,70 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3F9E11204 m2
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

A012N000 0,250 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 5,87
A0140000 0,240 hManobre 19,63 4,71
B0111000 0,010 m3Aigua 1,14 0,01
B0512401 0,003 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,49 0,32
B9E11200 1,000 m2Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 5,36 5,47
D0391311 0,030 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l 73,93 2,26
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Estesa de graves 5-12mmF9A23210 m3
Estesa de gravesde grandària màxima 5 a 12 mm per a la formació de paviment pe-
rimetral en la planta

A0140000 0,050 hManobre 19,63 0,98
B0332A00 0,500 tGrava pedra granit.5-12mm 20,25 11,14
C1331100 0,035 hMotoanivelladora petita 54,22 1,90
C13350C0 0,020 hCorró vibratori autopropulsat,12-14t 64,79 1,30
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2F9J12X40 m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprima-
ció, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

A0150000 0,003 hManobre especialista 20,32 0,06
B0552B00 1,000 kgEmul.bitum.catiònica ECI 0,37 0,37
C1702D00 0,003 hCamió cisterna p/reg asf. 26,83 0,08
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari est-compact.G9H11252 t
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de ro-
dadura i granulat calcari, estesa i compactada

A012N000 0,016 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 0,38
A0140000 0,045 hManobre 19,63 0,88
B9H11252 1,000 tMesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari 49,42 49,42
C13350C0 0,010 hCorró vibratori autopropulsat,12-14t 64,79 0,65
C1709B00 0,008 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 52,84 0,42
C170D0A0 0,010 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 59,23 0,59
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

F9Z4AA15 m2

Armadura per lloses i paviments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
elaborada a taller i manipulada a l'obra

A0124000 0,016 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,38
A0134000 0,016 hAjudant ferrallista 20,86 0,33
B0A14200 0,012 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B34135 1,000 m2Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T elab.obra i

manipulada taller
1,99 1,99

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Paviment form.s/add. HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.mecànic remol.mec.F9G1A745 m3
Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat remolinat mecànic, inclou formació de pendents segons plànols

A012N000 0,117 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 2,75
A0140000 0,200 hManobre 19,63 3,93
B065EH6C 1,000 m3Formigó HA-30/P/20/IIIa+E,>=300kg/m3 ciment 89,32 93,79
C2003000 0,050 hRemolinador mecànic 5,17 0,26
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,50x50x50cm,s/solera formigóFDK2UC25 u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondà-
ria, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament
i col·locació de tapa de fosa dúctil

A012N000 0,250 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 5,87
A0140000 1,000 hManobre 19,63 19,63
B064500C 0,050 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 3,00
BDK2UC25 1,000 uPericó regist.form.prefabricat s/fons,50x50cmx50cm,p/instal.serveis 19,57 19,57
C1503000 0,300 hCamió grua 45,02 13,51
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 25,50 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigóFDK2UC45 u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclòs
subministrament i col·locació de tapa de fosa dúctil

A012N000 0,500 hOficial 1a  d'obra pública 23,49 11,75
A0140000 1,000 hManobre 19,63 19,63
B064500C 0,216 m3Formigó HM-20/P/20/I!a,>=200kg/m3 ciment 60,09 12,98
BDK2UC45 1,000 uPericó regist.form.prefabricat

s/fons,100x100cmx100cm,p/instal.serveis
92,97 92,97

C1503000 0,500 hCamió grua 45,02 22,51
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 31,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.GG22TH1K m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada amb cinta de senyalització inclosa

A012H000 0,033 hOficial 1a electricista 23,27 0,77
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG22TH10 1,000 mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
1,60 1,63

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,20 0,02
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.GG22TK1K m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada amb cinta de senyalització inclosa

A012H000 0,033 hOficial 1a electricista 23,27 0,77
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG22TK10 1,000 mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
1,98 2,02

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.GG22TP1K m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada amb cinta de senyalització inclosa

A012H000 0,042 hOficial 1a electricista 23,27 0,98
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG22TP10 1,000 mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
3,42 3,49

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

E9UZ001 ml

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les solera i els pa-
rament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la utilització de morter imperme-
able flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o de caracteristiques similars i recobriment
d'aquest amb una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de ca-
racteristiques similars 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimacióG8B7002 m2
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa de 2 a 3 mm
de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o similar prèviament amb una ca-
pa d'imprimació del tipus MASTERTOP P 611 de BASF o similar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Làmina antigerminant col·locada sense adherirF7B451B0 m2
Làmina antigerminant col·locada sense adherir, prèvia a l'estesa de graves

A0127000 0,040 hOficial 1a col.locador 23,49 0,94
A0137000 0,020 hAjudant col.locador 20,86 0,42
B7B151B0 1,000 m2Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,110-130g/m2 0,51 0,56
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Treballs de demolició i reposició elements obra civil EDAR12008103 u
Partida integre a justificar per la direcció facultativa destinada a la demolició i a la
reposició dels elements d'obra, principalament de la vialitat interior de l'EDAR i de
la tanca perimetral, afectats per la instal·lació soterrada del tub de polietilè d'alta
densitat PE-100 de Ø125 mm procedent de l'ETAP
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.676,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Encofrat plafó met. per a llosaG31DZ201 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou formació d'arque-
tes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

A0123000 0,300 hOficial 1a encofrador 23,49 7,05
A0133000 0,400 hAjudant encofrador 20,86 8,34
B0A31000 0,053 kgClau acer 1,13 0,11
B0D21030 1,818 mTauló fusta pi p/10 usos 0,42 0,84
B0D31000 0,001 m3Llata fusta pi 207,27 0,39
B0D81480 1,000 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,10 1,21
B0DZ4000 0,200 mFleix 0,22 0,04
B0DZA000 0,050 lDesencofrant 2,57 0,13
B0DZP400 1,000 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bombaG3C515H4 m3
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,100 hManobre 19,63 1,96
B065960B 1,000 m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 64,06 65,66
C1701100 0,080 hCamió bomba formigonar 117,44 9,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mmG3CB3100 kg
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 hOficial 1a ferrallista 23,49 0,23
A0134000 0,010 hAjudant ferrallista 20,86 0,21
B0A14200 0,005 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,07 0,01
D0B2A100 1,000 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.08.04 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Partida general de senyalització verticalFBA2U035
Partida general per al subministrament i col·locació de senyalitzacions verticals và-
ries, i pintat sobre paviment de senyalització horitzontal amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre amb màquina autopropulsada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 391,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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01.08.06 GESTIO DE RUNES
Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocadorE2R1U100 PA
Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador amb contenidors
de 5m3, procedents de les obres de construcció

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.052,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

01.08.07 JARDINERIA
Preparació de terres, aportació adob, sembraF226U001 m2
Preparació mecànica de les terres amb fresat, aportació d'adob orgànic i sembra de
gespa autòctona

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Plantació arbres i arbustosF226U002 PA
Partida alçada pel subministrament i 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS EUROS
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02 EQUIPS MECÀNICS

02.01 OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ
Subminstrament i muntatge de reixa retenció sòlids acer inox. 304REIXAINOX kg
Subministrament i muntatge de reixa a l'entrada de la captació d'aigua per la reten-
ció dels sòlids arrossegats pel riu per evitar-ne l'entrada a la canonada de formigó
de DN1000. La reixa estarà formada per un bastidor rectangular de 5 m de llargada
per 1,5 m d'alçada total, fet a partir de perfil rectangular 100x100x4 mm d'acer inox.
AISI-304 fabricat segons EN-10296, amb tres muntants col·locats equidistants. Els
espais entre muntats es col·locaràn 6 perfils verticals rectangular de 80x80x3 mm
d'acer inox. AISI-304 fabricats segons EN-10296 deixant una separació entre bar-
res de 15 cm. Inclou el muntatge que es realitzarà mitjançant la fixació de la reixa
en la mateixa obra existent d'inici de la sèquia, la fixació es farà amb tacs químics
M16 d'acer inox. AISI-304, i els elements d'elevació necessàris

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

CV100A304 u

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'amplada i 1.000
mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb bastidor per l'obsturació
de tub de formigó DN1000, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins
al fons del canal de 1,80 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.364,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge comporta mural 500x500 amb muntant i acc. m.  volantCV050A304 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada i 500 mm
d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb bastidor per l'obsturació de fi-
nestra de 500x500 en arqueta de buidat, fixada a paret vertical de formigó de la pro-
pia arqueta amb una alçada des del terra fins al fons de 2,50 m. La comporta serà
estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements me-
tàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació
que també seràn d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.053,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Subministrament i muntatge comporta mural 800x800 amb muntant i acc. motoritzatCM080A304 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada i 800 mm
d'alçada d'accionament motoritzat elèctric amb bastidor per l'obsturació de tub de
tub de formigó DN800 situat en arqueta de derivació, fixada a paret vertical de formi-
gó de la propia arqueta amb una alçada des del terra fins al fons de 2,30 m. La com-
porta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els ele-
ments metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de
fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.098,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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02.02 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ
Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m. volantCV080B304 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada i 800 mm
d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació de tub
de formigó DN800, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons
del canal de 4,05. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.708,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o eq.06-REI.AUT u
Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o
equivalent per la retenció dels sòlids a l'entrada del pou de bombament de capçale-
ra per a un cabal de 750 m³/h segons fitxa tècnica numero 06 de l'annex 8 amb es-
tructura metàl·lica d'acer inox. AISI-304, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada
de 80 cm d'amplada amb una produnditat total de 4,05 m amb un inclinació de 75º.
S'inclouen tots els elements i accessoris necessaris per a la seva fixació que seràn
metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport fins a l'obra, la decàrrega i la
seva instal·lació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.634,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge bomba centrifuga sub., 360 m³/h i 12 m.c.a., model
XPF200J de la casa SULZER

09-BOM.CAP u

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical de la casa
SULZER model XPF200J-CB1.3-PE185/6 EX de 360 m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa
tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà en pedestal de fosa per l'acoplament auto-
màtic de la bomba amb sortida DN200 i colze de 90º, amb tub guia fixat superior-
ment en la mateixa canonada d'impulsió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.154,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN250, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

CAL.INOX01 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada
d'impulsió de DN250 des de les bombes situades dins el pou de bombament fins al
filtre d'escala segons plànols, aquesta canonada estarà formada per a dues part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=254 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 204 a 254 mm de diàmetre, colzes
90º de Øe =254 mm i l'anell de Øe=204 mm) seràn de gamma de milimètrica de 2
mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN200 o
DN250  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per tal
de collar-hi els braços per a la seva suportació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.441,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament de contenidor plàstic amb rodes de 1 m³MCS00115 u
Subministrament de contenidor de polietilè d'alta densitat amb protecció als raigs ul-
travioleta de color verd amb 4 rodes, amb una capacitat de 1 m³ i amb els elements
per poder ser elevat i buidat en camió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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Subministrament i muntatge de filtre d'escala 2 mm de la casa ESTRUAGUA amb
cargol transportador

09-FIL.ESC u

Subminstrament i muntatge de filtre d'escala automàtic autonetejant model Ts-01
de la casa ESTRUAGUA per la filtració de particules a l'entrada de la línia de tracta-
ment per un cabal de 375 m³/h i una llum de pas de 2 mm segons fitxa tècnica de
l'annex N amb estructura metàl·lica d'acer inox. AISI-304 amb un cargol transpora-
dor per portar els residus retinguts fins a un contenidor totalment instal·lat, l'equip
es col·locarà en el canal d'entrada de 60 cm d'amplada i una produnditat total de 1
m amb un inclinació de 75º. S'inclouen tots els elements i accessoris necessaris
per a la seva fixació que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport
fins a l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.601,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL SIS-CENTS UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN250 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

GJMBZ250 u

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN250 PN10 amb sorti-
da 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa ENDRESS-HAUSER, col·lo-
cat entre brides DIN amb cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L
DIN-933 i DIN-934 respectivament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.148,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.G442Z001 u
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra de suportació
metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a taller i amb posterior galvanit-
zat en calent per a la suportació de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i
accessoris necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Tub PVC evacuació, DN=250mm, col·locat verticalED7FZ001 m
Subminstrament i col·locació de tub de PVC segons UNE-EN-1453 classe M de
250 mm de diàmetre col·locat verticalment per la formació de baixant des de la sorti-
da del cargol transportador fins al contenidor de recollida, inclou subministre i col·lo-
cació de suportacions d'acer galvanitzat fixades en parament vertical de formigó ar-
mat

A0127000 0,800 hOficial 1a col.locador 23,49 18,79
A0137000 0,400 hAjudant col.locador 20,86 8,34
BD13Z000 1,000 mTub PVC ,DN=250mm,llarg.=5m,p/e 13,19 15,83
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 27,10 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN300, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

CAL.INOX15 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada
de DN300 com a sobreiixidor segons plànols, aquesta canonada estarà formada
per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=304 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =304 mm) seràn de gamma de milimètrica de 2
mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN300  i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per tal
de collar-hi els braços per a la seva suportació
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.407,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.03 CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ
Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000 mm,
de MILTON ROY

MEA00101 u

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000 mm
segons fitxa tècnica de l'annex N, model VRG5105S400 de la casa MILTON ROY
amb una longitud de l'eix de 4 m, l'agitador disposar d'una brida  de 300 mm de dià-
metre total amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 500 x 500
mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.112,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL CENT DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Subminstrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000 mm, de
MILTON ROY

MEA00102 u

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000 mm
segons fitxa tècnica de l'annex N, model FRF0203S350 de la casa MILTON ROY
amb una longitud de l'eix de 5,70 m, l'agitador disposar d'una brida de 215 mm de
diàmetre total amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 350 x 350
mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.438,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m. volantCV100B316 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'amplada i 1.000
mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació
de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret vertical amb una alçada des del ter-
ra fins al fons del canal de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjan-
çant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AI-
SI-316

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.900,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z150 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN150
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i
EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) se-
gons DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revesti-
ment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,
 inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la
vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AI-
SI-316L

A012M000 1,870 hOficial 1a muntador 24,27 45,38
A013M000 1,870 hAjudant muntador 20,86 39,01
BN12Z150 1,000 uVàlvula comporta volant DN150 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
209,52 209,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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02.04 DECANTADOR LAMEL·LAR
Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m. volantCV100B316 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'amplada i 1.000
mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació
de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret vertical amb una alçada des del ter-
ra fins al fons del canal de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjan-
çant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AI-
SI-316

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.900,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge comporta mural 500X500 amb torreta i acc. m. volantCM050B316 u
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada i 500 mm
d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torreta per l'obsturació de tub
d'acer inox. Ø400, fixada a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons
del canal de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-316

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.240,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de pont mecànic rascador Ø6,5 m, AISI-304,
ESTRUAGUA o eq.

12-PO.RAS u

Subministrament i muntatge de conjunt de pont motoritzat amb rasquets segons fit-
xa tècnica número 12 de l'annex 8, de 6,5 m de diàmetre total i una altura útil de
3,30 m en la zona d'espessiment de la casa ESTRUAGUA o equivalent, tot ell fabri-
cat amb acer inox. AISI-304. El pont disposarà de 2 braços perimetrals per fer l'es-
combrat de fons amb 2 rasquets en cada braç disposats tipus espina de peix, les
pales dels rasquets seràn d'EPDM i d'un rascador per la zona de fangs de les matei-
xes caracteristiques, inclou subministrament i col·locació de campana circular d'a-
cer inox. AISI-316L de Ø600 i de tub de DN400 d'acer inox. AISI-316L per a comuni-
car la campana amb la sortida de la cambra de floculació 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.692,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les de PVC13-LAM.PVC u
Subministrament i muntatge del conjunt de lamel·les de PVC format per a dues uni-
tats de 6.500 mm de llargada, 2.550 mm d'amplada i 1.500 mm d'alçada i 60º d'incli-
nació, model FS41.50 de la casa ECOTEC. Cadascun dels blocs de lamel·les es su-
portaràn mitjançant uns perfils de poliester reforçats amb fibra de vidre fixats en els
murs de formigó del propi decantador mitjançant anclatges químics d'acer inox. AI-
SI304. Inclou transport des de fàbrica fins a l'obra, descàrrega i col·locació dins el
decantador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.294,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria per by-pass DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX02 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de by-pass de
DN400 des del canal d'entrada al decantador fins al col·lector d'entrada als filtres
de sorra segons plànol, aquest col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3 mm d'espessor i
600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.779,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z400 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus WAFER de la
casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de
200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així
com les juntes d'estanqueïtat

A012M000 1,700 hOficial 1a muntador 24,27 41,26
A013M000 3,400 hAjudant muntador 20,86 70,92
BN42Z400 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de

BELGICAST
762,88 762,88

C1503300 3,400 hCamió grua 3t 42,65 145,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.020,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT EUROS amb SET CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de col·lector sortida decantador Ø400, tub+accessoris
AISI-316L, unio. soldades i brides bojes al.

CAL.INOX03 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector
de DN400 des del canal de sortida del decantador fins al col·lector d'entrada al fil-
tres de sorra segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 506 a 406 mm de diàmetre, colzes
90º de Øe=406,4 mm, tes iguals de Øe=406 mm) seràn de gamma de milimètrica
de 3 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.984,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

Bomba cambra seca aspiració fangs decantador p. 34 m³/h i 1 m.c.a. de SULZER29-BOM.FAN u
Subministrament i muntatge de bomba centrífuga autoaspirant col·locada horitzon-
talment de 134 m³/h de cabal i 1 m d'altura manomètrica, model
XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 de la casa SULZER segons fitxa tècnica de l'annex
N, muntat dins d'arqueta registrable i amb les connexions a les canonades d'aspira-
ció i impulsió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.850,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Subminstrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN80 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z080 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN80
PN10-16, model BV-05-07 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i
EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) se-
gons DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revesti-
ment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,
 inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la
vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AI-
SI-316L

A012M000 1,120 hOficial 1a muntador 24,27 27,18
A013M000 1,120 hAjudant muntador 20,86 23,36
BN12Z080 1,000 uVàlvula comporta volant DN80 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
103,05 103,05
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TOTAL PARTIDA ................................................... 153,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN80, de BELGICASTGN85Z080 u
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN80 PN10, model
BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides F6 segons UNE-EN-558-1,
orificies segons UNE-EN-1092-2, recomanat per a aigües residuals amb coll de fo-
sa dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment
de pintura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament, pro-
bada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el subministrament
de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexa-
gonals DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 1,120 hOficial 1a muntador 24,27 27,18
A013M000 1,120 hAjudant muntador 20,86 23,36
BN85Z080 1,000 uVàlvula retenció bola unión brides, DN80, PN10 de BELGICAST 92,76 92,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm miliTUBINOX200 ml
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de Ø204 mm i 2
mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment amb orificis 35 mm de dià-
metre separats 20 cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Subministrament i muntatge col·lector per bombes asp.fangs DN80, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

CAL.INOX04 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector
d'entrada i de sortida de les bombes d'aspiració, DN80, per a la col·locació de la val-
vuleria, la unió de les dues canonades d'impulsió i la derivació de la canonada d'en-
trada a cada bomba segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=84 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (, colzes 90º de Øe=84 mm, tes iguals de Øe=84 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN80 i les
valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER INOX. i PE-
AD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 509,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra
carg.

G442512C kg

Partida integre per al subministrament i col·locació a obra de suportació metàl·lica,
d'acer

A012M000 0,012 hOficial 1a muntador 24,27 0,29
A013M000 0,012 hAjudant muntador 20,86 0,25
B44Z5026 1,000 kgAcer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv.
1,76 1,76

A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.G442Z001 u
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra de suportació
metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a taller i amb posterior galvanit-
zat en calent per a la suportació de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i
accessoris necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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02.05 FILTRES DE SORRA
Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN400 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z400 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN400
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i
EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) se-
gons DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revesti-
ment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,
 inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la
vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AI-
SI-316L

A012M000 2,730 hOficial 1a muntador 24,27 66,26
A013M000 5,470 hAjudant muntador 20,86 114,10
BN12Z400 1,000 uVàlvula comporta volant DN400 PN 10-16, brida, F4, tanc.

BELGICAST
2.277,45 2.277,45

C1503300 2,730 hCamió grua 3t 42,65 116,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.574,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

Modul pref. de filtració de rentat continu cabal 60 m3/h, de SANIFUTUR30-FIL.SOR u
Modul prefabricat de filtració amb llit de sorrat de rentat en continu, model M-1500
de la casa SANIFUTUR per a un cabal de tractament de 60 m³/h, de 5 m 'alçada,
2,34 m d'amplada i i llargada. Constuït en poliester reforçat amb figra de vidre i es-
tructura metàl·lica d'acer, amb el nucli intern i el rentador amb acer inoxidable AI-
SI-316, coberta de polister reforçat amb fibra de vidre, quatre registres superiors,
columna de nivell pel control de pressió de rentat constuït amb acer inox. AISI-316L
i la corresponent sorra silícia tallada especial de 1,5 mm. Inclou el transport des de
fàbrica fins a obra i els elements d'elevació per a la descàrrega i la col·locació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.887,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb DINOU
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge col·lector DN400, canonada i accessoris AISI-316L,
unions. sol.,brides boges al. i elast.

CAL.INOX05 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector
d'entrada als filtres de sorra de DN400 des de la vàlvula papallona del col·lector de
sortida del decantador i de col·lector de sortida dels filtres de sorra de DN400 des
dels filtres fins al col·lector general de sortida segons plànol
- Els tubs, tant d'entrada i sortida als filtres, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama mili-
mètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Les derivacions, tant d'entrada i sortida, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama mili-
mètrica de Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN200, tant d'entrada i sortida als col·lectors, es-
taràn preparades per la realització d'unions mitjançant maniguet elàstic en les entra-
des i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.351,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
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Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z400 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus WAFER de la
casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de
200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així
com les juntes d'estanqueïtat

A012M000 1,700 hOficial 1a muntador 24,27 41,26
A013M000 3,400 hAjudant muntador 20,86 70,92
BN42Z400 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de

BELGICAST
762,88 762,88

C1503300 3,400 hCamió grua 3t 42,65 145,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.020,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT EUROS amb SET CÈNTIMS

Juntes elàstiques DN200 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butilJ.ELAS200 u
Junta elàstica de 140 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AISI-304, per a unió
de canonades de DN200 de diàmetre interior amb maniguet d'estanqueïtat de nitril,
amb una tanca per una pressió de 10 bars de la casa ARPOL

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Juntes elàstiques DN50 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butilJ.ELAS050 u
Junta elàstica de 75 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AISI-304, per a unió
de canonades de DN63 de diàmetre interior amb maniguet d'estanqueïtat de nitril,
amb una tanca per una pressió de 10 bars de la casa ARPOL

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z200 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, tipus WAFER se-
gons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de
200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així
com les juntes d'estanqueïtat.

A012M000 0,935 hOficial 1a muntador 24,27 22,69
A013M000 1,870 hAjudant muntador 20,86 39,01
BN42Z200 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de

BELGICAST
111,50 111,50

C1503300 1,870 hCamió grua 3t 42,65 79,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.G442Z001 u
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra de suportació
metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a taller i amb posterior galvanit-
zat en calent per a la suportació de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i
accessoris necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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Subministrament i muntatge caldereria purges filtes DN100, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al. i elas

CAL.INOX06 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector
per les purgues dels filtres de sorra de DN100 des de les derivacions de purga de
cada filtre de DN50 fins al col·lector de buidat de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104 mm i 2 mm
d'espessor.
- Les derivacions, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica de Øe=50 mm i 2
mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de gamma de milimètrica de 2
mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN50, estaràn preparades per la realització d'u-
nions mitjançant maniguet elàstic en les entrades i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.468,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria buidat filtes DN200, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al.

CAL.INOX07 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector
de buidat dels filtres de sorra de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=204 mm i 2 mm
d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN200 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 656,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z200 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN200
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i
EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) se-
gons DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revesti-
ment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,
 inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la
vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AI-
SI-316

A012M000 2,040 hOficial 1a muntador 24,27 49,51
A013M000 4,080 hAjudant muntador 20,86 85,11
BN12Z200 1,000 uVàlvula comporta volant DN200 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
363,80 363,80

C1503300 2,040 hCamió grua 3t 42,65 87,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 585,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Mesurador de cabal DN100, tipus PROMAG 50W d'ENDRESS-HAUSER o similarEMFS021 u
Subministrament de mesurador de cabal magnètic inductiu DN100 tipus PROMAG
50 de la casa ENDRESS HAUSER o similar, embridat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.876,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS
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Muntatge i posata en marxa dels filtresEMFS025 u
Muntatge i posta en marxa dels filtres i equips restants mitjançant operaris especia-
litzats, inclou dietes i desplaçaments

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.354,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

02.06 CANONADA ENTRADA DIPÒSIT
Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

GJMBZ400 u

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400 PN10 amb sorti-
da 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa ENDRESS-HAUSER o simi-
lar, col·locat entre brides DIN amb cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-933 i DIN-934 respectivament.

A012M000 2,000 hOficial 1a muntador 24,27 48,54
A013M000 2,000 hAjudant muntador 20,86 41,72
C1503300 1,000 hCamió grua 3t 42,65 42,65
BJMBU400 1,000 uCabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50, PN10,

4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides
4.667,97 4.667,97

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 90,30 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.802,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria a dipòsit DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol. i brides boges al.

CAL.INOX08 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de canonada
d'enllaç de DN400 entre la sortida del col·lector de sortida dels filtres i el dipòsit d'ai-
gua tractada segons plànol, aquest col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3 mm d'espessor i
600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.601,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SIS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

FFB1L425 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,500 hOficial 1a muntador 24,27 12,14
A013M000 0,500 hAjudant muntador 20,86 10,43
BFB1L400 1,000 mTub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 49,50 49,50
BFWB1L42 0,100 uAccessori p/tubs PEAD DN=400mm, plàst.,10bar,p/soldar 125,00 12,50
BFYB1L42 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=400mm,10bar,soldat 6,00 6,00
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 22,60 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Aïllament canonada DN400 resistència elèctrica, fibre de vidre i rec.planxa alumini02060001 PA
Partida integre per a l'aïllament de la canonada d'acer inoxidable de DN400 que no
està enterrada des de la sortida dels filtres de sorra mitjançant la col·locació d'un re-
sistència elèctrica, recobriment de tot el tub amb fibra de vidre proteguida un tub de
planxa d'alumini, inclou tant el tram horitzontal com el tram vertical
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS EUROS

02.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS
Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, eix hor. d'hèlix de Ø300, d'ABS o eq.27-AGI.HOR
Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, d'eix horitzontal amb hèlix Ø300
mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO de la
casa ABS o equivalent per donar un rendiment circulatori de 0,123 m3/s ,l'agitador
va col·locat amb tub guia d'acer galvanitzat i torn amb cable d'inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.317,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL TRES-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible de 60 m³/h i 12 m.c.a.
de la casa SULZER

28-BOM.SUB

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical de la casa
SULZER, model XPG100E-CB1.5-PE40/4-D05*10, de 60 m³/h i 12 m.c.a. segons fit-
xa tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà en pedestal de fosa per l'acoplament au-
tomàtic de la bomba amb sortida DN100 i colze de 90º inclos, amb tub guia fixat su-
periorment en la mateixa canonada d'impulsió també inclòs

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.867,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge col·lector bombes DN125, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX09

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria DN125, per a la formació dels
tubs d'impulsió i de col·lector d'unió per la col·locació de la vavuleria segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=129 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe=129 mm, tes iguals de Øe=129 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN125 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER INOX. i PE-
AD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 721,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN125 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z125

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN125
PN10-16, model BV-05-47, unió amb brida F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2
amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas
com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxi-
dable AISI-316

A012M000 1,620 hOficial 1a muntador 24,27 39,32
A013M000 1,620 hAjudant muntador 20,86 33,79
BN12Z125 1,000 uVàlvula comporta volant DN125 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
165,70 165,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN125, de BELGICASTGN85Z125
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN125 PN10, model
BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides F6 segons UNE-EN-558-1,
orificies segons UNE-EN-1092-2, recomanat per a aigües residuals amb coll de fo-
sa dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment
de pintura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament, pro-
bada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el subministrament
de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexa-
gonals DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 1,620 hOficial 1a muntador 24,27 39,32
A013M000 1,620 hAjudant muntador 20,86 33,79
BN85Z125 1,000 uVàlvula retenció bola unión brides, DN125, PN10 de BELGICAST 188,83 188,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 261,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.08 EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS
Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 3.565 mm d'altura
total, de LINPAC ALLIBERT

02-DIP.10M3 u

Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 2.375 mm d'altu-
ra total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons segons
fitxa tècnica de l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.278,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm d'altura
total, de LINPAC ALLIBERT

03-DIP.12M3 u

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm d'altu-
ra total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons fitxa tèc-
nica de l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.285,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge cuba retenció 12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.375 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

03-CUB.12M3 u

Subministrament i muntatge de cuba de retenció per a dipòsit de 12.500 PEAD, de
Ø2.500 mm i 3.750 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons fitxa tècnica de l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.534,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 60 l/h i 10
bars amb var.freq.

24-BOM.DOS u

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), configura-
ció 1+1, 60 l/h i 10 bars amb variador de freqüència incorporat, gamma PZIG model
1000, inclou subministrament i col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.150,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA EUROS

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 20,4 l/h i 10
bars amb var.freq.

25-BOM.DOS u

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), configura-
ció 2+1, 20,4 l/h i 10 bars amb variador de freqüència incorporat, gamma PZIG mo-
del 300, inclou subministrament i col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.050,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA EUROS
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Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 78 l/h i 10
bars amb var.freq.

26-BOM.DOS u

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), configura-
ció 1+1, 78 l/h i 10 bars amb variador de freqüència incorporat, gamma PZIG model
1.300, inclou subministrament i col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.168,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS

02.09 SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA
Subministrament i muntatge de pont grua monobiga 2 Tn, inclòs carrils de rodadura01-PONT.GR u
Subministrament i muntatge de pont grua monobiga per una capacitat de càrrega
de 2 Tn, una distància entre carrils de rodadura de 13.000 mm, una altura d'eleva-
ció de 5,1 m i grup FEM de l'estructura A3, model 2t CXTS Monoviga 13,00 de la ca-
sa KONECRANES o equivalent segons fitxa tècnica de l'annex N. El polipast serà
del grup FEM M5 (2m) amb dues velocitats d'elevació i dues de translació amb va-
riador de freqüència, la grua tindrà dues velocitats de translació amb variador de fre-
qüència. S'inclou el subministrament i muntatge dels carrils de rodadura de 12.600
mm, que aniràn recolzades sobre mènsules de formigó de l'estructura prefabricada
del pròpi edifici, format per perfil laminat en calent tipus HEA-200 i amb quadrat de
rodadura de 50x30 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.498,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER

16-BOM.VER u

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per fixar en el forjat, conne-
xió de descàrrega, espàrrecs i suports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de
l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.043,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER

17-BOM.VER u

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per fixar en el forjat, conne-
xió de descàrrega, espàrrecs i suports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de
l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.324,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER

18-BOM.VER u

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per fixar en el forjat, conne-
xió de descàrrega, espàrrecs i suports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de
l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.796,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER

19-BOM.VER u

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per fixar en el forjat, conne-
xió de descàrrega, espàrrecs i suports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de
l'annex N

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.303,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Subministrament i muntatge calderi antiariet 200 l i 25 bar, de OLAER o eq.20-CAL.200-15 u
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 200 l de capacitat i pressió màxi-
ma de servei de 25 bars segons fitxa tècnica de l'annex N de la casa OLAER o equi-
valent, amb brida de connexió DIN DN100 PN-25, bossa de cautxú butilic qualitat
alimentària recambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 micras
de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL 1103. Certificat se-
gons directiva europera 97/23/CE 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.835,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge calderi antiariet 3000 l i 15 bar, de OLAER o eq.21-CAL.3000-25 u
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 3000 l de capacitat i pressió mà-
xima de servei de 15 bars segons fitxa tècnica de l'annex N de la casa OLAER o
equivalent, amb brida de connexió DIN DN250 PN-16, bossa de cautxú butilic quali-
tat alimentària recambiable, calderí d'acer P-265 GH segons
UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat ali-
mentaria de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras
RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.753,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 10 bar, de OLAER o eq.22-CAL.2000-10 u
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capacitat i pressió mà-
xima de servei de 10 bars segons fitxa tècnica de l'annex N de la casa OLAER o
equivalent, amb brida de connexió DIN DN200 PN-10, bossa de cautxú butilic quali-
tat alimentària recambiable, calderí d'acer P-265 GH segons
UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat ali-
mentaria de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras
RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.508,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 16 bar, de OLAER o eq.23-CAL.2000-16 u
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capacitat i pressió mà-
xima de servei de 16 bars segons fitxa tècnica de l'annex N de la casa OLAER o
equivalent, amb brida de connexió DIN DN200 PN-16, bossa de cautxú butilic quali-
tat alimentària recambiable, calderí d'acer P-265 GH segons
UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat ali-
mentaria de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras
RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.269,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

GN83Z100 u

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR de la
casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos aigües amunt i aigües avall de
fundició nodual EN-GJS-400-15, disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, jun-
ta tòrica de nitril.  Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

 Pàgina 75

 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

A012M000 0,600 hOficial 1a muntador 24,27 14,56
A013M000 0,600 hAjudant muntador 20,86 12,52
BN83Z100 1,000 uVàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, entre brides,

BELGICAST
370,11 370,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 397,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

GN83Z350 u

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR de la
casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos aigües amunt i aigües avall de
fundició nodual EN-GJS-400-15, disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, jun-
ta tòrica de nitril.  Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 2,550 hOficial 1a muntador 24,27 61,89
A013M000 5,100 hAjudant muntador 20,86 106,39
BN83Z350 1,000 uVàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, entre brides,

BELGICAST
2.822,80 2.822,80

C1503300 2,550 hCamió grua 3t 42,65 108,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.099,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NORANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

GN83Z400 u

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR de la
casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos aigües amunt i aigües avall de
fundició nodual EN-GJS-400-15, disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, jun-
ta tòrica de nitril.  Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 1,700 hOficial 1a muntador 24,27 41,26
A013M000 3,400 hAjudant muntador 20,86 70,92
BN83Z400 1,000 uVàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, entre brides,

BELGICAST
3.729,96 3.729,96

C1503300 3,400 hCamió grua 3t 42,65 145,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.987,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z100 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100 PN10, tipus WAFER se-
gons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades M22 de 200
mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com
les juntes d'estanqueïtat

A012M000 0,600 hOficial 1a muntador 24,27 14,56
A013M000 0,600 hAjudant muntador 20,86 12,52
BN42Z100 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de

BELGICAST
90,60 90,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z350 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350 PN10, tipus WAFER se-
gons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades M22 de 200
mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així com
les juntes d'estanqueïtat

A012M000 2,550 hOficial 1a muntador 24,27 61,89
A013M000 5,100 hAjudant muntador 20,86 106,39
BN42Z350 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de 552,74 552,74
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BELGICAST
C1503300 2,550 hCamió grua 3t 42,65 108,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 829,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

GN42Z400 u

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus WAFER de la
casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fosa gris EN-GJL-250
(GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en
EPDM i eix d'acer inoxidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 mi-
cras com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles roscades M22 de
200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals DIN-934 arandeles, així
com les juntes d'estanqueïtat

A012M000 1,700 hOficial 1a muntador 24,27 41,26
A013M000 3,400 hAjudant muntador 20,86 70,92
BN42Z400 1,000 uSubministrament de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de

BELGICAST
762,88 762,88

C1503300 3,400 hCamió grua 3t 42,65 145,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.020,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT EUROS amb SET CÈNTIMS

Subministrament i muntatge carret telescòpic DN100 PN-16, inox. de BELGICASTGNZ1Z100 u
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides
DN100 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revesti-
ment de resina epoxi (150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estan-
ques i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i fe-
melles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

A012M000 1,430 hOficial 1a muntador 24,27 34,71
A013M000 1,430 hAjudant muntador 20,86 29,83
BNZ1Z100 1,000 uCarret extensible DN100 PN-16, brides i virolles acer inox. AISI316 152,64 152,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Subministrament i muntatge carret telescòpic DN350 PN-16, inox. de BELGICASTGNZ1Z350 u
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides
DN350 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revesti-
ment de resina epoxi (150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estan-
ques i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i fe-
melles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

A012M000 2,550 hOficial 1a muntador 24,27 61,89
A013M000 5,100 hAjudant muntador 20,86 106,39
BNZ1Z350 1,000 uCarret extensible DN350 PN-16, brides i virolles acer inox. AISI316 583,13 583,13
C1503300 2,550 hCamió grua 3t 42,65 108,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 860,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Subministrament i muntatge carret telescòpic DN400 PN-16, inox. de BELGICASTGNZ1Z400 u
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides
DN400 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revesti-
ment de resina epoxi (150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estan-
ques i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i fe-
melles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

A012M000 2,720 hOficial 1a muntador 24,27 66,01
A013M000 5,460 hAjudant muntador 20,86 113,90
BNZ1Z400 1,000 uCarret extensible DN400 PN-16, brides i virolles acer inox. AISI316 705,23 705,23
C1503300 2,720 hCamió grua 3t 42,65 116,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.001,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Subministrament i muntatge caldereria DN100 impulsió 1 - Orís, canonades i acc.
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX10 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector i
tubs d'impulsió de DN100 des de les bombes verticals fins a la connexió amb la ca-
nonada general de fosa dúctil segons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104 mm i 2 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN100 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per a la
seva suportació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.026,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 2 - Voltreganès, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX11 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector i
tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals fins a la connexió amb la ca-
nonada general de fosa dúctil segons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per a la
seva suportació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.366,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

Subministrament i muntatge caldereria DN350 impulsió 3 - Torelló S, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX12 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector i
tubs d'impulsió de DN350 des de les bombes verticals fins a la connexió amb la ca-
nonada general de fosa dúctil segons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=355 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =355 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN350 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per a la
seva suportació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.271,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 4 - Torelló N, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

CAL.INOX13 u

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació de col·lector i
tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals fins a la connexió amb la ca-
nonada general de fosa dúctil segons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406 mm i 3 mm
d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642 PN-10, DN400 i
les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AISI-316L
DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els plànols, per a la
seva suportació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.201,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL DOS-CENTS UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN100 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z100X u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN100
PN25, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb brida F4 (coll curt) segons
UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50) amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi
de 250 micas com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

A012M000 1,420 hOficial 1a muntador 24,27 34,46
A013M000 1,430 hAjudant muntador 20,86 29,83
BN12Z100X 1,000 uVàlvula comporta volant DN100 PN 25, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
121,87 121,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z200 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN200
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons EN-1074-1 i EN-1074-2 i
EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN 1092-2, configuració F4 (coll curt) se-
gons DIN 3202 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú EPDM, revesti-
ment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim aplicada electroestaticament,
 inclou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la
vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AI-
SI-316

A012M000 2,040 hOficial 1a muntador 24,27 49,51
A013M000 4,080 hAjudant muntador 20,86 85,11
BN12Z200 1,000 uVàlvula comporta volant DN200 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
363,80 363,80

C1503300 2,040 hCamió grua 3t 42,65 87,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 585,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic, de
BELGICAST

GN12Z250 u

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb volant DN250
PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb brida F4 (coll curt) segons
UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50) amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi
de 250 micas com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

A012M000 2,210 hOficial 1a muntador 24,27 53,64
A013M000 4,420 hAjudant muntador 20,86 92,20
BN12Z250 1,000 uVàlvula comporta volant DN250 PN 10-16, brida, F4, tanc. elàstic de

BELGICAST
619,53 619,53

C1503300 2,210 hCamió grua 3t 42,65 94,26
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

TOTAL PARTIDA ................................................... 859,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

GJMBZ400 u

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400 PN10 amb sorti-
da 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa ENDRESS-HAUSER o simi-
lar, col·locat entre brides DIN amb cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-933 i DIN-934 respectivament.

A012M000 2,000 hOficial 1a muntador 24,27 48,54
A013M000 2,000 hAjudant muntador 20,86 41,72
C1503300 1,000 hCamió grua 3t 42,65 42,65
BJMBU400 1,000 uCabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50, PN10,

4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides
4.667,97 4.667,97

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 90,30 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.802,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN350 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

GJMBZ350 u

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN350 PN10 amb sorti-
da 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa ENDRESS-HAUSER o simi-
lar, col·locat entre brides DIN amb cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-933 i DIN-934 respectivament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.410,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN100 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

GJMBZ100 u

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN100 PN10 amb sorti-
da 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa ENDRESS-HAUSER o simi-
lar, col·locat entre brides DIN amb cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-933 i DIN-934 respectivament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.876,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

Safates xapa cer inox. AISI-304 recollida pèrdues bombes, col·locada en base i
connectat a desaigua

120081007 u

Partida integre pel subministrament i col·locació de safata de xapa d'acer inoxida-
ble AISI-304 per a la recollida de possibles vessament de les bombes, inclou la con-
nexió en tub de PVC Ø40

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

03 INSTAL·LACIONS

03.01 ELECTRICITAT AT
Assessorament de companyia Endesa Energia S.A.12008104 u
Assessorament de companyia Endesa Energia SA per la realització del subministra-
ment de potència elèctrica de 451 KW, en alta tensió, des de la línia elèctrica exis-
tent fins el CT de la propietat, que inclou: conversions, cablejat, cel·les de línia, tele-
comandaments, mà d'obra, obra civil, aparellatge, drets de connexió, permisos, pro-
jectes i direccions tècniques

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 76.346,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Centre de transformació3265UQE2
Subministrament  i muntatge de centre de transformació prefabricat de superfície
de formigó de contrucció monobloc de tipus PFU-5 o similar, de dimensions exte-
riors 6080 mm (llargada), 2380mm (amplada), 2780 mm (alçada), enllumenat, les
dues portes de companyia-abonat, malla de separació amb porta entre compa-
nyia-abonat i porta de comptadors, subministre, transport i descarrega en assenta-
ment existent d'obra civil no inclosa.

Transformador de 630 KVA a 25/0.42 KV, refrigerat de oli segons normativa, per in-
terior, equipat amb relé bucholz, subministre i col.locació en centre prefabricat amb
accès directe a nivell de carrer.

El centre estarà format per cel.la de remontada de barres del tipus CMR-3, sistema
modular Vn=25 kv, amb un embarrat de 630A/20 KA, amb tres detectors capacitius
de presencia de tensió, sense calbes, amb borns i pasatapes, suministrament i colo-
cació en prefabricat de formigo, 

Cel.la de mesura CMM-36L2 amb aïllament 36 KV, sistema modula de Vn=25 kv,
ln=630 A, segons normes de Fecsa Endesa, on s'inclou 3TI, 3TT, i pont d'intercone-
xió a cel.la d'interruptor automàtic de 3(1x150mm2) de secció Cu, subministrema-
net i col.locació en centre amb accès directe a nivell de carrer.

Cel.la de protecció del transformador per roptofusible CMP-F-36L2 amb tall i aïlla-
ment integre en SF6, interruptor rotatiu III amb conexió-seccionament-posta a terra,
sistema modular de Vn=25 KV, segons normativa de Fecsa Endesa, amb comanda-
ment manual tipus BR, amb bobina de desconexió, inclou tres captadors capacitius,
3 borns i tres fusibles de MT, subministre i col.locació en centre de transformació 
amb accès directe al carrer.

Cel.la de protecció general amb interruptor automàtic tipus CMP-V-36L2, aïllament
íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb conexió, secconament, posta a terra, inter-
ruptor en biut, segons normativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual ti-
pus AV, amb relé i amb tres TI 300/1 i tres captadors capacitius i tres terminacions
interiors endollables.

Presa de terra exterior per el neutre del centre de transformació, inclou 6 piquetes
de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, cable aïllat de 1x50 RV 0.6/1kv  mm de
secció per portar la presa de terra a 15 m mínim de distància del CT i cable CU-Nu 
de 1x50 mm de secció entre piquetes, subministre i colocació en rasa existent, in-
closa obra civil. Terres interiors del CT per un transformador, inclou dos ponts de
comprobació de terra, calbe de coure despullat de 1x50mm de secció i cable Rv
1x50mm suministrat i col.locat a paret.

Presa de terra exterior per ferratges per el centre de transformació prefabricat, in-
clou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, i anell de  Cu Nu 1x50 
mm de secció, subministre i col.locació en rasa existent.

Quadre de doble aïllament per ubicació de comptador preparat per modem i tarifica-
dor, inclosos, amb regleta de verificació, base shucko i direfencial suministrat, cal-
bejat fins a la cel.la de mesura i col.locat adosat a la paret interior del CT.

Material de seguretat del Centre de Mesura en alta, inclou 1 banqueta aïllant, 1 pa-
rell de guants aïllant, 1 placa de primers auxilis, 1 placa instruccions, 1 placa de nu-
meració del CT, 1 placa de perill de mort i 1 extintor manual de pols ABC suminis-
trat i col.locat.

Ponts de MT entre Cel.les i entre cel.la i transformador  inclos els terminals. Ponts
de baixa tensió entre Transformador i la caixa de Protecció de Baixa tensió.

Caixa de Protecció de magnetotèrmic de 1000 Ampers i Magnetotèrmic, tot inclòs.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.795,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

03.02 ELECTRICITAT BT

20.02.01 QUADRES
Partida alçada de quadre general segons esquemaEG15U874 u
Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i Protecció, marca
LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari metàl·lic, tapes, rails, portes, pla-
tines, borns de connexió, interruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de
maniobra, seccionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de po-
tència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'ampliació del 40%, mun-
tat superficialment, també s'inclou el control i la maniobra de les electrobombes, els
variadors de frequencia segons esquema per una potència de 4 bombes de 22 KW,
4 bombes de 132 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de protec-
ció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament per control remot i en
funció de variables físiques; voltímetre i amperímetre per cada bomba, protecció
per relé electrònic contra arribada incorrecte de tensió o desequilibri de fases, pro-
tecció contra desencebat del relé de control de potència a cada motor, temporitza-
dor de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides per interrupcions
momentànies repetides, compta-hores i compta-impulsos per cada bomba, làmpa-
des de senyalització lluminosa del funcionament normal de cada element, i si s'atu-
ra estan conectat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat, mag-
netotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fusibles, borns, pul-
sadors, i fils.

A012H000 120,000 hOficial 1a electricista 23,27 2.792,40
A013H000 120,000 hAjudant electricista 19,97 2.396,40
BGUU0000 1,000 PAMaterial Vari segons esquema 114.501,92 114.501,92
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5.188,80 77,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 119.768,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Partida alçada subquadre oficina segons esquemaEG14U001 u
Subministrament i Muntatge de Subquadre de Distribució i Protecció d'oficina, mar-
ca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari metàl·lic, tapes, rails, portes,
platines, borns de connexió, interruptors magnetotèrmics, diferencials, secciona-
dors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar adjunt. correctament etique-
tat i amb una previsió d'ampliació del 40%, muntat superficialment

A012H000 5,000 hOficial 1a electricista 23,27 116,35
A013H000 5,000 hAjudant electricista 19,97 99,85
BGUU0010 1,000 PAMaterial Vari segons esquema 1.136,44 1.136,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 216,20 3,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.355,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadres d'endolls tipus CETAC T-15EG16U000 u
subministrament i muntatge de quadre d'endolls tipus CETAC T-15, inclòs caixa, 2
endolls 16A, IV, 2 endolls 16A II, proteccions incorporades en caixa , connexionat
interior, part proporcional de cablejat i canalització fins a quadre general, suportació
i tot inclòs.

A012H000 0,250 hOficial 1a electricista 23,27 5,82
A013H000 0,250 hAjudant electricista 19,97 4,99
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16
BG2U7895 1,000 uquadre d'endolls tipus CETAC T-15, inclòs caixa, 2 endolls 16A, IV,

2 endolls 16A II
166,37 166,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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20.02.02 CANALITZACIONS I CABLEJAT
Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ separador,munt.superf.EG2A1702 m
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 mm amb separador i munta-
da superficialment

A012H000 0,066 hOficial 1a electricista 23,27 1,54
A013H000 0,066 hAjudant electricista 19,97 1,32
BG2A1700 1,000 mCanal PVC rígid,lateral llis,40x110mm+separador 8,12 8,28
BGW2A000 1,000 uP.p.accessoris p/canals plàstics 0,37 0,37
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,90 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Safata reixa acer galv.calent,60mmx100mm,col.sEG2DU988 m
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BGY2ABF2 1,000 uP.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=200mm,susp/para 8,50 8,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
BG2DU78 1,000Safata reixa acer galv.calent,50mmx100mm 4,89 4,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm,col.sEG2HUI77 m
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BGY2ABF2 1,000 uP.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=200mm,susp/para 8,50 8,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
BFGU777 1,000Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm 8,51 8,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Safata elèctrica d'acer inoxidalbe  200x60RTRIU678 m
Subministrament i conexió safata amb tapa de PVC  de 100x60

A012H000 0,100 hOficial 1a electricista 23,27 2,33
A013H000 0,100 hAjudant electricista 19,97 2,00
BGY2ABF2 1,000 uP.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=200mm,susp/para 8,50 8,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06
BHUYT255 1,000Safata acer inoxidable  60mmx200mm 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125EG21H71J m
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compres-
sió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

A012H000 0,037 hOficial 1a electricista 23,27 0,86
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
BG21H710 1,000 mTub rígid PVC

s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125
2,45 2,50

BGW21000 1,000 uP.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125EG21H81J m
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac-
te de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000 0,040 hOficial 1a electricista 23,27 0,93
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
BG21H810 1,000 mTub rígid PVC

s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125
3,58 3,65

BGW21000 1,000 uP.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 0,14
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A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2EG22H511 m
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de ga-
sos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,010 hOficial 1a electricista 23,27 0,23
A013H000 0,010 hAjudant electricista 19,97 0,20
BG22H510 1,000 mTub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums, 0,49 0,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2EG22H711 m
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de ga-
sos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,016 hOficial 1a electricista 23,27 0,37
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG22H710 1,000 mTub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums, 0,67 0,68
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-XZ1 AS , 1x240mm2,col.tubGG3191G4 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-XZ1-AS de baixa emissió de fums i lliure d'halogens, unipolar, de secció 1 x 240
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BG3191G0 1,000 mCable 0,6/1 kV RV-K, 1x240mm2 16,05 16,37
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x150mm2,col.tubKGH4U862 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG32U788 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1kv de 1x150mm² 10,17 10,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tubGG3191C4 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,090 hOficial 1a electricista 23,27 2,09
A013H000 0,090 hAjudant electricista 19,97 1,80
BG3191C0 1,000 mCable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2 6,65 6,78
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tubGG319174 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,050 hOficial 1a electricista 23,27 1,16
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
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BG319170 1,000 mCable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2 2,28 2,33
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,20 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tubKG31U010 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31U010 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 5x10mm² 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tubKG31U011 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31UI011 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 5x6mm² 3,81 3,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tubKG31U013 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31U013 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 5x2,5mm² 1,97 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x1.5mm2,col.tubKGH3U47 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BHGU890 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 5x1,5mm² 2,25 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6 mm2,col.tubKGRTYU66 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
GHYTU333 1,000Conductor UNE RZ 0,6/1KV de 3x6mm² 2,15 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x4 mm2,col.tubKGOUR675 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG548U89 1,000Conductor UNE RZ 0,6/1KV de 3x4mm² 2,06 2,06
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tubKG31U026 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31U026 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 3x2,5mm² 1,74 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tubKG31U027 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31U027 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 3x1,5mm² 1,25 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastadaEG151211 u
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40, encastada

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
BG151211 1,000 uCaixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,p/encastar 0,43 0,43
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.EG151822 u
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 23,27 6,98
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BG151822 1,000 uCaixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 3,89 3,89
BGW15000 1,000 uP.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,29 0,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,00 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Safata Unex amb tapa de  PVC 200x60RTUOO23 m
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de 200x60 de color
gris Ral 7035

A012H000 0,100 hOficial 1a electricista 23,27 2,33
A013H000 0,100 hAjudant electricista 19,97 2,00
BGY2ABF2 1,000 uP.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=200mm,susp/para 8,50 8,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06
BUYUTU09 1,000Safata PVC  60mmx200mm 19,00 19,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Safata Unex amb tapa de  PVC 100x60TRIUT999 m
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de 100x60 de color
gris Ral 7035

A012H000 0,100 hOficial 1a electricista 23,27 2,33
A013H000 0,100 hAjudant electricista 19,97 2,00
BGY2ABF2 1,000 uP.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=200mm,susp/para 8,50 8,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06
BRTYUE55 1,000Safata PVC  60mmx100mm 17,00 17,00
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TOTAL PARTIDA ................................................... 29,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Conversió aero-subterraniaFHC10010 u
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, formada per un
tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tancament, elements de fixació,
mà d'obra d'instalació i material, completametn instalat, inclos conexionat a xarxa
de terres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

20.02.03 ENLLUMENAT INTERIOR
Llumenera industrial simèt.extensiv.Halugenurs Metalics 250W,oberta,suspesaEHYIU4445 u
Subministrament  i muntatge de Llumenera industrial amb distribució simètrica ex-
tensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta  de 250 W  de xapa d'alumini anodit-
zat, oberta, suspesa, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funciona-
ment.

A012H000 0,650 hOficial 1a electricista 23,27 15,13
A013H000 0,650 hAjudant electricista 19,97 12,98
BHWA2000 1,000 uP.p.accessoris llum.indust.làmp.inc/desc/mix. 1,59 1,59
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 28,10 0,42
BHLU3456 1,000 uLlumenera industrial,simèt.extensiv.,vap.Na pres.alta 250W,oberta 78,29 78,29
GHRU876 1,000 uLàmpada Halugenurs Metalics ovoide,E40,250W 37,19 37,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Llumenera xassís planx.acer
esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica,instal.encast.cel ras escai.llisa

EH213A28 u

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluores-
cència T26/G13  de 18W, (4x18W), amb reactància electronica, instal·lada encasta-
da a cel ras d'escaiola llisa, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu fun-
cionament.

A012H000 0,350 hOficial 1a electricista 23,27 8,14
A013H000 0,350 hAjudant electricista 19,97 6,99
BH213A24 1,000 uLlumenera p/encastar,xassís planx.acer

esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica
71,07 71,07

BHU8T340 4,000 uLàmp.fluorescent tub.,T26/G13,18W,color estàndard,IRC=70-85 7,96 31,84
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,10 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Kit emergència per pantalla 58, balast electronicaEH6EU000 u
Subministrament i muntatge de Kit d'emergència per a làmpades fluorescents de 58
W, marca DAISALUX mod bec-715 telemandable o similar, amb balast electrònic i
amb carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjan-
çant interruptor, amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i ali-
mentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 52%, col·lo-
cat, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BH6EU000 1,000 ukit emerg 58w 44,18 44,18
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x58WEHB1U003 u
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alhama o similar,
estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 58W/830, rectangular, amb xassís po-
lièster, reactància electronica, muntada superficialment al sostre amb tots els acces-
soris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BHB1U003 1,000 uLlumenera estanca cubeta plàst. 2x58W T26/G13,rect.,polièst.,rea 86,87 86,87
BHU8T3Q0 2,000 uLàmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85 6,46 12,92
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 106,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 1x58WEHB1U002 u
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alhama o similar,
estanca IP66 amb difusor, 1 fluorescent de 58W/830, rectangular, amb xassís po-
lièster, reactància electronica, muntada superficialment al sostre amb tots els acces-
soris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BHB17350 1,000 uLlumenera estanca cubeta plàst. 1x58W T26/G13,rect.,polièst.,rea 72,79 72,79
BHU8T3Q0 1,000 uLàmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85 6,46 6,46
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Llumenera emergència/senyalització, DAISALUX o similar  220lúm, combinadaEH61U000 u
Subministrament i muntatge de Llumenera DAISALUX o similar d'emergència i se-
nyalització amb làmpada fluorescència de 8W i 220 lúmens, combinada, de 1 h
d'autonomia com a màxim, muntada superficialment/ encastada a la paret, amb tots
els accessis inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BH61U000 1,000 uLlumenera emergència combinada 75,06 75,06
BHW61000 1,000 uP.p.accessoris llum.emerg./senyal. 0,49 0,49
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W, IP-44KH2DU000 u
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i clips de fàcil
fixació  i amb grau de protecció mínim IP-44, amb lluminàries i làmpades i accesso-
ris tot inclos i comprovat el seu funcionament

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BH2DU010 1,000 uDownlight 2x26W 60,07 60,07
BH2DU015 1,000 uVidre per IP-44 11,51 11,51
BHU8U100 2,000 uLampada compacte 26W/830 6,58 13,16
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26WKH2DU001 u
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i clips de fàcil
fixació, amb lluminàries i làmpades i accessoris tot inclos i comprovat el seu funcio-
nament

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BH2DU010 1,000 uDownlight 2x26W 60,07 60,07
BHU8U100 2,000 uLampada compacte 26W/830 6,58 13,16
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector
intensiu,col.encast.

EH2D1110 u

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa tipus downlight, amb porta-
làmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de ten-
sió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de
130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau
de protecció IP 20 i col·locada encastada, amb tots els accessoris inclosos i com-
provat el seu funcionament.

A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 23,27 6,98
A013H000 0,300 hAjudant electricista 19,97 5,99
BH2D1110 1,000 uDownlight p/encastar,1làmp.halògena 100W

màx.,encast.=130x115mm,reflector intensiu
57,04 57,04

BHUA1112 1,000 uLàmpada halògena GY 6,35,50W,12V,Tª color 3000K 1,91 1,91
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 13,00 0,20
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TOTAL PARTIDA ................................................... 72,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Llumenera estanca,s/reflec.,reix..60-100W,col.superfic.sostreEHB21134 u
Muntatge i subministrament de Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i
làmpada  de 60 a 100 W, IP-65 i muntada superficialment al sostre, amb tots els ac-
cessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
BHWB2000 1,000 uP.p.accessoris llum.estan.làmp.incand/descar. 3,61 3,61
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
BHB4UI587 1,000 uLlumenera estanca s/reflec.,reix. 60-100W,IP-65 62,00 62,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

20.02.04 ENLLUMENAT EXTERIOR
Llumenera FDB model Vialia Lira  50 W VSAPCOIU1565 u
Subministre i muntatge de lluminaria FDB model Vialila Lira 50W VSAP, amb tot s
els accessoris i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,350 hOficial 1a electricista 23,27 8,14
A013H000 0,350 hAjudant electricista 19,97 6,99
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,10 0,23
QUOP4578 1,000llumenera FDB Vialia Lira 50 W VSAP amb lampada inclosa 123,60 123,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Columna FDB model DONALSON 3,6mZHA11001 u
Subministre i muntatge de columna d'acer galvanitzat amb acabat oxiron negre for-
ja al forn, de 3,6 metres d'alçada, de la casa Fundició Dúctil Benito, model DONAL-
SON. Amb porta de registre i accessoris d'ancoratge galvanitzats i comprovat el
seu funcionament.

A012H000 0,400 hOficial 1a electricista 23,27 9,31
A013H000 0,400 hAjudant electricista 19,97 7,99
ZHA11C01 1,000 uColumna DONALSON 3,6 m de FDB 89,55 89,55
BHWM1000 0,500 uP.p.accessoris p/columnes 37,95 18,98
C1503000 0,400 hCamió grua 45,02 18,01
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 17,30 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

Formigó/ancoratge columna fonament, HM-20 c.plàstica 20MM,caE315U405 m3
Formigó, per a ancoratge de columnes, HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs col.locació de placa d'ancoratge.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Conjunt d'accessorisFG11U403 ut
Subministrament i muntatge de conjunt d'accessoris format per caixa de connexió,
caixa portafussibles i fussibles de 6A.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x36WEHUY5466 u
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alhama o similar,
estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 36W/830, rectangular, amb xassís po-
lièster, reactància electronica, muntada superficialment al sostre, amb tots els ac-
cessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
BUYU2344 1,000Llumenera estanca cubeta plàst. 2x36W T26/G13,rect.,polièst.,tubs

fluorescent
59,21 59,21
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TOTAL PARTIDA ................................................... 65,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu alt,tancada,acobl.suportFHN32C71 u
Subministrament i muntatge de Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cube-
ta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta  de 150 W,  de preu alt,
tancada i acoblada al suport, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.

A012H000 0,350 hOficial 1a electricista 23,27 8,14
A013H000 0,350 hAjudant electricista 19,97 6,99
BHN32C70 1,000 uLlumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu

alt,tancada
144,64 144,64

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,10 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS

Braç mural parabòlica,tub ac.galv.,llarg.=0,4m,fix.plat.+cargolGHM22301 u
Braç mural, de forma parabòlica  de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,4 m, fixat
amb platina i cargols

A012H000 0,350 hOficial 1a electricista 23,27 8,14
A013H000 0,350 hAjudant electricista 19,97 6,99
BHM22300 1,000 uBraç mural parabòlica tub ac.galv.,llarg.=0,4m 19,96 19,96
BHWM2000 1,000 uP.p.accessoris p/braç mural 23,50 23,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 15,10 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tubEG326706 m
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x16 mm²

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG326700 1,020 mConductor coure UNE H07V-R,1x16mm2 1,12 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

Conversió aero-subterraniaFHC10010 u
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, formada per un
tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tancament, elements de fixació,
mà d'obra d'instalació i material, completametn instalat, inclos conexionat a xarxa
de terres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

Cond.coure nu,1x35mm²,munt.superf.FG380902 m
Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm², inclòs connexions i muntatge

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG380900 1,000 mConductor coure nu,1x35mm2 3,38 3,38
BGW38000 1,000 uP.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,28 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.EGD1421E ut
Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobri-
ment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.
Inclosos accessoris i connexionat

A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 23,27 4,65
A013H000 0,200 hAjudant electricista 19,97 3,99
BGD14210 1,000 uPiqueta connex.terra acer,L=2500mm,d14,6mm,estànd. 10,18 10,18
BGYD1000 1,000 uP.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 3,31 3,31
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TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Conductor de coure RV-0,6/1KV de 4x6 mm²FG38U001 m
Subministrament i muntatge de Subministrament i muntatge de Conductor de coure
de designació RV 0,6/1 KV, multipolar de 4x6 mm2, instalat dins de tub conductor.

A012H000 0,040 hOficial 1a electricista 23,27 0,93
A013H000 0,040 hAjudant electricista 19,97 0,80
BG38U903 1,000 mConductor de coure RV-0.6/1kv 2x2.5 mm2 3,54 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tubKG31U013 m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01
BG31U013 1,000 mConductor UNE RZ 0,6/1KV de 5x2,5mm² 1,97 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Conductor de coure RV-0,6/1KV de 3x2,5 mm²FG31U003 m
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació  RV 0,6/1 KV,
multipolar de 3x2,5 mm2. 

A012H000 0,040 hOficial 1a electricista 23,27 0,93
A013H000 0,040 hAjudant electricista 19,97 0,80
BG38X101 1,000 mConducotr de coure RV-0.6/1k 2x2.5 mm2 1,29 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

Suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb angle de 45 º segons instruccionsGROU789 u
Subministrament i muntatge de suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb
angle de 45 º segons instruccions, per tal de fixar fluorescents, amb tots els acces-
soris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012H000 0,250 hOficial 1a electricista 23,27 5,82
A013H000 0,250 hAjudant electricista 19,97 4,99
BHWM2000 0,500 uP.p.accessoris p/braç mural 23,50 11,75
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16
BHIU2315 1,000Suport tub acer galvanitzat amb angle 45 graus 39,15 39,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125EG21H81J m
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac-
te de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000 0,040 hOficial 1a electricista 23,27 0,93
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
BG21H810 1,000 mTub rígid PVC

s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125
3,58 3,65

BGW21000 1,000 uP.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.EG151822 u
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 23,27 6,98
A013H000 0,150 hAjudant electricista 19,97 3,00
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BG151822 1,000 uCaixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 3,89 3,89
BGW15000 1,000 uP.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,29 0,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,00 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

20.02.05 MECANISMES
Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lEG731182 u
Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encas-
tat

A012H000 0,170 hOficial 1a electricista 23,27 3,96
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG731182 1,000 uInt.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l 46,68 46,68
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,60 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu
alt,munt.superf.

EG63D15S u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superfi-
cialment

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,183 hAjudant electricista 19,97 3,65
BG63D15S 1,000 uPresa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa

estanca,IP-55,preu alt
3,33 3,33

BGW63000 1,000 uP.p.accessoris p/end. 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,10 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjàEG64B176 u
Polsador,  de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot,
preu mitjà

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,183 hAjudant electricista 19,97 3,65
BG64B176 1,000 uPols.,superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà 2,01 2,01
BGW64000 1,000 uP.p.accessoris p/pols. 0,33 0,33
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,10 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficieEG62U879 u
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, su-
perficie

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG621193 1,000 uInterruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 3,40 3,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Interruptor commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficieEG62U111 u
Interruptor commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, superficie

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG621G93 1,000 uComm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/superficie 3,59 3,59
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Interruptor creuament,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficieEG62U369 u
Interruptor creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, superficie
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A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG621J93 1,000 uComm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu

alt,p/encastar
6,96 6,96

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastadaEG611031 u
Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

A012H000 0,020 hOficial 1a electricista 23,27 0,47
A013H000 0,020 hAjudant electricista 19,97 0,40
BG611030 1,000 uCaixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà 0,63 0,63
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastatEG621193 u
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, en-
castat

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG621193 1,000 uInterruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 3,40 3,40
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastaEG631153 u
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 23,27 3,49
A013H000 0,133 hAjudant electricista 19,97 2,66
BG631153 1,000 uPresa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/enca 3,70 3,70
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

20.02.06 VARIS
Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.EGD1421E ut
Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobri-
ment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.
Inclosos accessoris i connexionat

A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 23,27 4,65
A013H000 0,200 hAjudant electricista 19,97 3,99
BGD14210 1,000 uPiqueta connex.terra acer,L=2500mm,d14,6mm,estànd. 10,18 10,18
BGYD1000 1,000 uP.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 3,31 3,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.EGDZ1102 u
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en cai-
xa estanca i col.locat superficialment

A012H000 0,250 hOficial 1a electricista 23,27 5,82
A013H000 0,250 hAjudant electricista 19,97 4,99
BGDZ1102 1,000 uPunt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.super 9,80 9,80
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terraGG380907 m
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió
a terra

A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 23,27 4,65
A013H000 0,200 hAjudant electricista 19,97 3,99
BG380900 1,000 mConductor coure nu,1x35mm2 3,38 3,45
BGY38000 1,000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,14 0,14
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A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Conductor 1X35 mmGG311906 m
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x35
mm2, col.locat en tub (P - 188)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

SAI mono.,5kva,10 min.,'on-line'EGC51500 u
SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic
electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic
(pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microproces-
sador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia
de 10 minuts a plena càrrega, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.

A012H000 4,000 hOficial 1a electricista 23,27 93,08
A013H000 4,000 hAjudant electricista 19,97 79,88
BGC51500 1,000 uSAI mono.,5kVA,10 min.,'on-line' 1.761,57 1.761,57
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 173,00 8,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.943,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Bateria condensadors 400V 50Hz,15,0kVAr,2etap.5+10,munt.superf.EGBU0001 u
Bateria de condensadors amb filtre d'harmonics trifàsica de 400 V i freqüència de
50 Hz, de 400 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 50+50+(3x100) kVAr, de fun-
cionament automàtic, marca CIRCUTOR, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb con-
densadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari me-
tàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

A012H000 6,000 hOficial 1a electricista 23,27 139,62
A013H000 6,000 hAjudant electricista 19,97 119,82
BGBU0001 1,000 uBateria Condensadors 400KVA (50+50+(3x100) 12.526,71 12.526,71
BGWB1000 1,000 uP.p.accessoris p/bater.conden. 3,69 3,69
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 259,40 3,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.793,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Legalització instal·lació elèctricaEGUU0100 u
Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, segons Reglament electrotècnic de
Baixa Tensió, inclòs tramitació, vistats, taxes d'industria, i tot el necessari.

A012J000 60,000 hOficial 1a lampista 24,27 1.456,20
BVZUU100 1,000 uProjecte, tramitació, taxes 2.262,64 2.262,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.718,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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03.03 CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ
Bomba partida mural,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,230V,R407c,col.ERTYIU4565 u
Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió directa amb con-
densació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat inte-
rior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,2 a 2,7 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,80 a 3,00,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid fri-
gorífic R407c, col·locada, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu fun-
cionament.

A012G000 7,000 hOficial 1a calefactor 23,27 162,89
A013G000 7,000 hAjudant calefactor 19,97 139,79
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 302,70 15,14
GTYU89032 1,000 uBomba partida mural,1u

int.,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,alim.monof.230V,R407c
242,46 242,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 560,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Tub PVC,DN=25mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasaEFAU5487 m
Tub de PVC  de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

A012M000 0,170 hOficial 1a muntador 24,27 4,13
A013M000 0,170 hAjudant muntador 20,86 3,55
BFWA1740 0,300 uAccessori p/tub PVC-U pres.DN=40mm,p/encolar 1,53 0,46
BFYA1740 1,000 uPp.p/tub PVC-U pres.,D=40mm,encolat 0,08 0,08
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,70 0,12
BFAU9875 1,000 mTub PVC,DN=25mm,PN=10bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 0,49 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canalEF5B24B2 m
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons nor-
ma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb
grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema
de grapes de la canal

A012M000 0,070 hOficial 1a muntador 24,27 1,70
A013M000 0,070 hAjudant muntador 20,86 1,46
BF5B2200 1,000 mTub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm 0,83 0,85
BFW5A2B0 1,500 uAc.tub Cu inst.frigo DN=1/4",p/soldar capil·lar. 1,38 2,07
BFY5CK00 0,300 uPp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4",p/soldar per capilaritat 0,45 0,14
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,20 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canalEF5B54B2 m
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons nor-
ma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb
grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema
de grapes de la canal

A012M000 0,095 hOficial 1a muntador 24,27 2,31
A013M000 0,095 hAjudant muntador 20,86 1,98
BF5B5200 1,000 mTub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm 1,69 1,72
BFW5A5B0 1,500 uAc.tub Cu inst.frigo DN=1/2",p/soldar capil·lar. 1,34 2,01
BFY5CN00 0,300 uPp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2",p/soldar per capilaritat 0,95 0,29
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

EFQ36C6L m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàme tre exterior 18 mm, de 32 mm
de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,090 hOficial 1a muntador 24,27 2,18
A013M000 0,090 hAjudant muntador 20,86 1,88
BFQ36C6A 1,000 mAïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
4,39 4,48

BFYQ3080 1,000 uPp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,20 0,20
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A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

EFQ36C7L m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàme tre exterior 22 mm, de 32 mm
de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,090 hOficial 1a muntador 24,27 2,18
A013M000 0,090 hAjudant muntador 20,86 1,88
BFQ36C7A 1,000 mAïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
4,72 4,81

BFYQ3080 1,000 uPp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,20 0,20
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastatEEM32211 u
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i encastat

A012G000 0,600 hOficial 1a calefactor 23,27 13,96
A013G000 0,600 hAjudant calefactor 19,97 11,98
BEM32211 1,000 uVentilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,p/encastar 51,90 51,90
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 25,90 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf.EE42H4S2 m
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sen-
se gruixos definits, muntat superficialment

A012G000 0,100 hOficial 1a calefactor 23,27 2,33
A013G000 0,100 hAjudant calefactor 19,97 2,00
BE42H4S0 1,000 mConducte circ.alum.flex.,D=125mm 2,24 2,28
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Tub PVC,DN=90mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasaKFA1C345 m
Tub de PVC  de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

A012M000 0,325 hOficial 1a muntador 24,27 7,89
A013M000 0,325 hAjudant muntador 20,86 6,78
BFA1C340 1,000 mTub PVC,DN=90mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 2,06 2,10
BFWA1C40 0,300 uAccessori p/tub PVC-U pres.DN=90mm,p/encolar 11,67 3,50
BFYA1C40 1,000 uPp.p/tub PVC-U pres.,D=90mm,encolat 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 14,70 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Ventilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres. baixa.,muralEEM12D1J u
Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i mural

A012G000 0,700 hOficial 1a calefactor 23,27 16,29
A013G000 0,700 hAjudant calefactor 19,97 13,98
BEM12D10 1,000 uVentilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres.baixa 362,10 362,10
BEWMB000 1,000 uSuport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt 12,49 12,49
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 30,30 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 406,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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03.04 AIGUA
Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrieSDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessoris
plàst.,col.fons rasa

RRFBU980 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,070 hOficial 1a muntador 24,27 1,70
A013M000 0,070 hAjudant muntador 20,86 1,46
B0A71G00 1,100 uAbraçadora metàl.,d/int.=42mm 0,56 0,62
BFWB3742 0,300 uAccessori p/tubs PE mitj.dens. DN=40mm, plàst.,10bar,p/soldar 14,35 4,31
BFYB3742 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens. DN=40mm,10bar,soldat 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 3,20 0,05
ERU8799 1,000 uTub PE 100,DN=40mm,sèrie SDR 11 1,14 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessoris
plàst.,col.fons rasa

JJKIU7688 m

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,060 hOficial 1a muntador 24,27 1,46
A013M000 0,060 hAjudant muntador 20,86 1,25
BFWB2505 0,300 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió 1,99 0,60
BFYB2505 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,connect.pressió 0,04 0,04
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04
TRIU8973 1,000 mTub PE 100,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció exEFB9U001 m
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12
bar, inclos part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat
a pressió i col.locat superficialment i/o interior de rasa.

A012M000 0,100 hOficial 1a muntador 24,27 2,43
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
B0A7U001 1,450 uAbraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,28 0,41
BFB9U001 1,000 mTub polietil.multic tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 4,19 4,19
BFWBU001 0,500 uAccessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm, metàl.lic,p/connec.press 2,15 1,08
BFTBU001 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió 0,06 0,06
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció exEFB9U011 m
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12
bar, inclos part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat
a pressió i col.locat superficialment  i/o interior de rasa.

A012M000 0,100 hOficial 1a muntador 24,27 2,43
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
B0A7U000 1,450 uAbraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,28 0,41
BFB9U011 1,000 uTub polietil.multic tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 2,58 2,58
BFWBU011 0,500 uAccessori p/tubs poliet.multic.DN=20mm, metàl.lic,p/connec.press 2,15 1,08
BFTBU011 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió 0,06 0,06
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció exEFB87UY7 m
A012M000 0,100 hOficial 1a muntador 24,27 2,43
A013M000 0,100 hAjudant muntador 20,86 2,09
BFTBU000 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=18mm,connect.pressió 0,06 0,06
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07
BFH78U11 1,000 uAbraçadora plàstica,d/int.=18mm 0,25 0,25
BFH45U78 1,000 mTub de polietile mulic. amb tub inter. 18 mm. 1,47 1,47
BF8U78Y4 0,500 uAccessori p/tubs poliet.multic.DN=18mm, metàl.lic,p/connec.press 2,06 1,03
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,",g=20mm,dificult.alEFQ3U000 m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tuberies , de 20 mm de gruix, amb
grau de dificultat alt i col.locat superficialment

A012M000 0,125 hOficial 1a muntador 24,27 3,03
A013M000 0,125 hAjudant muntador 20,86 2,61
BFQ3U000 1,000 mAïllament tèrmic escum.elastom.p/can.calentes, ",g=20mm 2,12 2,12
BFY1U000 1,500 uPp.aïll.escuma elastomérica canonades, ,g=20mm 0,60 0,90
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 5,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.EN316727 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de dià-
metre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 24,27 4,85
A013M000 0,200 hAjudant muntador 20,86 4,17
BN316720 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar 7,15 7,15
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.EN315727 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de dià-
metre nominal 3/4",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,165 hOficial 1a muntador 24,27 4,00
A013M000 0,165 hAjudant muntador 20,86 3,44
BN315720 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas

tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar
4,34 4,34

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=25bar,superf.EN314327 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de
diàmetre nominal 1/2",  de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,165 hOficial 1a muntador 24,27 4,00
A013M000 0,165 hAjudant muntador 20,86 3,44
BN314320 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=1/2",PN=10bar
9,44 9,44

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=25bar,superf.EN318U4 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de
diàmetre nominal 2",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,165 hOficial 1a muntador 24,27 4,00
A013M000 0,165 hAjudant muntador 20,86 3,44
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,11
BN35U555 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=2",PN=25bar
10,40 10,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu
alt,sort.p/manig.rosca.D=1/2",entrada rosca.D=1/2"

EJ2ZA121 u

Aixeta de regulació, muntada superficialment,  de llautó cromat, preu alt, amb sorti-
da per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada roscada  d'1/2"

A012J000 0,300 hOficial 1a lampista 24,27 7,28
A013J000 0,075 hAjudant lampista 20,83 1,56
BJ2ZA121 1,000 uAixeta de regulac. mural,p/munt.superf.,cromat,preu alt,sortida 1/2" i

entrada 1/2"
3,57 3,57

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 8,80 0,13
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TOTAL PARTIDA ................................................... 12,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmalt.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.EJA26310 u
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, 
de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

A012J000 1,300 hOficial 1a lampista 24,27 31,55
A013J000 0,310 hAjudant lampista 20,83 6,46
BJA26310 1,000 uEscalf.acumulador elèct.,100l,acer esmalt.,750-1500W,vert. 211,06 211,06
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 38,00 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Subministrament i col.locació de boca d'aiguaYRRTU22 PA
Subministament i colocació de boca de netega colocada dins d'arqueta amb record
d'unió Ø 25mm, amb vàlvula DN-25, amb junta elàstica PN-10.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Subministrament d'aigua segons assessorament SOREA12008107 PA
Assessorament de companyia d'aigües SOREA per la realització de la connexió de
la ETAP a la xarxa existent més propera, situada dins l'EDAR. Inclou tot el material
hidràulic (accessoris, canonada de PEAD PE-100 PN-10 Ø50 mm, comptador, vàl-
vules i armari prefabricat), mà d'obra, obra civil, projecte, permisos i drets de conne-
xió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

03.05 CONTRA INCENDIS
Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,supEM31261J u
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 24,27 4,85
A013M000 0,200 hAjudant muntador 20,86 4,17
BM312611 1,000 uExtintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat 38,70 38,70
BMY31000 1,000 uP.p.elements especials p/extint. 0,27 0,27
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paretEM31351J u
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pin-
tat, amb suport a paret

A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 24,27 4,85
A013M000 0,200 hAjudant muntador 20,86 4,17
BM313511 1,000 uExtintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 117,23 117,23
BMY31000 1,000 uP.p.elements especials p/extint. 0,27 0,27
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Central recepció alarma via pulsadorEFRU786 u
Subministrament i instal.lació de central de recepció d' alarma via pulsador i de
tansmissió de senyal amb sirena acústica,  amb font alimentació commutada, mo-
dul electroni central, caràtula de comandament i i muntada a la paret amb tots els
accessoris i cablejat  inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012M000 1,600 hOficial 1a muntador 24,27 38,83
A013M000 1,600 hAjudant muntador 20,86 33,38
BMY12000 1,000 uP.p.elements especials p/centrals detecció 0,58 0,58
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 72,20 1,08
BMEU6789 1,000Central recepcio alarma 122,33 122,33
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TOTAL PARTIDA ................................................... 196,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210EMDBU005 u
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'eva-
cuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fi-
xada mecànicament

A012M000 0,150 hOficial 1a muntador 24,27 3,64
A013M000 0,150 hAjudant muntador 20,86 3,13
BMDBU005 1,000 uPlaca senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura fotolum 3,28 3,28
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,IEM131211 u
Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de potència
acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

A012M000 0,240 hOficial 1a muntador 24,27 5,82
A013M000 0,240 hAjudant muntador 20,86 5,01
BM131211 1,000 uSirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,I 23,54 23,54
BMY13000 1,000 uP.p.elements especials p/siren. 0,52 0,52
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS

Polsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1EM141102 u
Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament ma-
nual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment

A012M000 0,240 hOficial 1a muntador 24,27 5,82
A013M000 0,240 hAjudant muntador 20,86 5,01
BM141102 1,000 uPolsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1 7,12 7,12
BMY14000 1,000 uP.p.elements especials p/pols.alarm. 0,26 0,26
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tubEMD62403 m
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col.locat en tub

A012M000 0,015 hOficial 1a muntador 24,27 0,36
A013M000 0,015 hAjudant muntador 20,86 0,31
BMD62400 1,000 mConductor blindat+apantallat,4x0,22mm2 0,21 0,22
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

EG21251J m

Tub rígid de PVC,  de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000 0,032 hOficial 1a electricista 23,27 0,74
A013H000 0,050 hAjudant electricista 19,97 1,00
BG212510 1,000 mTub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0,53 0,54
BGW21000 1,000 uP.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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03.06 AIRE COMPRIMIT
Subministrament compressor, model UP5-7 TAS-8, de 1080 l/min i 8 bars,
cald.ver.1000 l amb sec.aire i filtre oli

EMFS018 u

Subministrament i muntatge de compressor model UP5-7 TAS-8 de la marca IN-
GERSOLL RAND de 7,5 KW, de pistó rotatiu per un cabal de 1.000 l/min i una pres-
sió de treball màxima de 8 bars, tensió trifàsica de 380 V, insonoritzat i amb un dipò-
sit independent vertical de 1.000 l i 10 bars. Inclou secador d'aire frigorífic ciclic
amb sistema d'estavi d'energia i filtres d'oli i particules incorporats

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.884,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Quadre de control pneumàtic per a sis filtres M-15000EMFS017 u
Subministrament de quadre pel control de la instal·lació pneumàtica dels sis filtres
de sorra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.328,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.EN318727 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de dià-
metre nominal 1"1/2,  de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,250 hOficial 1a muntador 24,27 6,07
A013M000 0,250 hAjudant muntador 20,86 5,22
BN318720 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas

tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar
16,03 16,03

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 11,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.EN316727 u
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de dià-
metre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 24,27 4,85
A013M000 0,200 hAjudant muntador 20,86 4,17
BN316720 1,000 uVàlvula esfera manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar 7,15 7,15
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Tub acer galv.,s/sold.,D=1"1/2,roscat,dific.baix,col.superf.EF218211 m
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, segons la nor-
ma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superfi-
cialment

A012M000 0,290 hOficial 1a muntador 24,27 7,04
A013M000 0,290 hAjudant muntador 20,86 6,05
B0A71H00 0,290 uAbraçadora metàl.,d/int.=47mm 0,60 0,17
BF218200 1,000 mTub acer galv.s/sold.,D=1"1/2 8,39 8,56
BFW21810 0,150 uAccessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=1"1/2,p/roscar 11,96 1,79
BFY21810 0,500 uPp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=1"1/2,roscat 1,11 0,56
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 13,10 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Tub acer galv.,s/sold.,D=1",roscat,dific.baix,col.superf.EF216211 m
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", segons la norma
DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficial-
ment

A012M000 0,165 hOficial 1a muntador 24,27 4,00
A013M000 0,165 hAjudant muntador 20,86 3,44
B0A71E00 0,330 uAbraçadora metàl.,d/int.=32mm 0,42 0,14
BF216200 1,000 mTub acer galv.s/sold.,D=1" 10,20 10,40
BFW21610 0,150 uAccessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=1",p/roscar 5,78 0,87
BFY21610 0,500 uPp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=1",roscat 0,64 0,32
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A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Tub acer galv.,s/sold.,D=1/2",roscat,dific.mitjà,col.superf.EF214212 m
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", segons la norma
DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficial-
ment

A012M000 0,160 hOficial 1a muntador 24,27 3,88
A013M000 0,160 hAjudant muntador 20,86 3,34
B0A71900 0,470 uAbraçadora metàl.,d/int.=22mm 0,36 0,17
BF214200 1,000 mTub acer galv.s/sold.,D=1/2" 5,50 5,61
BFW21410 0,300 uAccessori p/tubs acer galv.s/sold.,D=1/2",p/roscar 3,17 0,95
BFY21410 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs acer galv.s/sold.,D=1/2",roscat 0,34 0,34
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 7,20 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Tub polietil.multic,tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió

EF912A87 m

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 17 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000 0,500 hOficial 1a muntador 24,27 12,14
A013M000 0,050 hAjudant muntador 20,86 1,04
B0A75600 1,600 uAbraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,25 0,40
BF91PM87 1,000 mTub polietil.multic tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció

ext.PE,pres=12bar
1,24 1,26

BFWB4X05 0,300 uAccessori p/tubs poliet.multic. DN=17mm, metàl·lic,p/connec.pressió 1,43 0,43
BFYB4X05 1,000 uPp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=17mm,connect.pressió 0,05 0,05
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 13,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.GK213216 u
Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de
25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

A012M000 0,750 hOficial 1a muntador 24,27 18,20
A013M000 0,750 hAjudant muntador 20,86 15,65
BK213210 1,000 uRegulador pressió mitjana B/mitjana

A-baixa,Q<25m3/h,s/vàlv.segur.,roscat
308,79 308,79

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 33,90 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 343,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvuleria  i manometre de medicio
en xarxa d'aire comprimit

EM23U112 u

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvula, racord a pressió   en xarxa
d'aire comprimit de acer galvanitzat o inox (segons xarxa).  Inclos, abraçaderes, cur-
ves, reduccions, tes, unions, suportació, cargols i tacs, proves d'estanquitat i posa-
da en funcionament . 

A012G000 1,000 hOficial 1a calefactor 23,27 23,27
A013G000 1,000 hAjudant calefactor 19,97 19,97
BEHU100 1,000 uEquip purgador, filtres, vàlvula i manometre 446,26 446,26
A%AUX0010250 5,000 %Despeses auxiliars mà d'obra 43,20 2,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 491,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Legalització instal·lació aire comprimit clase I (sense projecte)EUUU0001 PA
Legalització de la instal·lació d'aire comprimit de Classe I (sense projecte, per part
de l'instal·lador, inclòs preparació de documentació, proves, tramitació i taxes d'in-
dustria.

A012J000 8,000 hOficial 1a lampista 24,27 194,16
BVZUU000 1,000 UMemòria i tramitació 401,01 401,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 595,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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03.07 VEU I DADES
Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes
autom.,instal·lat

EP2AU010 u

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon termi-
nal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat

A012M000 3,000 hOficial 1a muntador 24,27 72,81
A013M000 3,000 hAjudant muntador 20,86 62,58
BP2AU010 1,000 uConjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font

alim.,obreportes autom.
139,89 139,89

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 135,40 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 277,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Cable per a porter automaticEGKTU789 m
Subministrament i muntatge de mànega blanca per a porter digital de 4  fils conduc-
tors 1mm2

A012M000 0,015 hOficial 1a muntador 24,27 0,36
A013M000 0,015 hAjudant muntador 20,86 0,31
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01
BOPU7895 1,000 mCable mànega blanca per a porter digital 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

Conjunt caixa  de taula Simon Teleblock per lloc de treballRPOEU1254 u
Subministrament  i muntatge de caixa Simon Teleblock per lloc de treball, amb dos
endolls convencionals, 2 endolls de SAI, i dues preses de veu i dades RJ45, amb
tots els elements i accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

A012M000 3,000 hOficial 1a muntador 24,27 72,81
A013M000 3,000 hAjudant muntador 20,86 62,58
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 135,40 2,03
BPOU8977 1,000Conjunt Teleblock  K45 KTL216U 197,69 197,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 335,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal

EP434610 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal

A012M000 0,015 hOficial 1a muntador 24,27 0,36
A013M000 0,015 hAjudant muntador 20,86 0,31
BP434610 1,000 mCable trans.dades,Cu,4par.,cat.6

U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 50265
0,53 0,56

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2EG22H511 m
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de ga-
sos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,010 hOficial 1a electricista 23,27 0,23
A013H000 0,010 hAjudant electricista 19,97 0,20
BG22H510 1,000 mTub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums, 0,49 0,50
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Centraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció tipus
marcació,col·locada mural

EP51U001 u

Subministrament i muntatge de centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 exten-
sions, homologada, amb selecció del tipus de marcació i col·locada mural amb el
cable necessari per escomesa interior i  comprovat el seu funcionament.

A012M000 1,000 hOficial 1a muntador 24,27 24,27
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A013M000 1,000 hAjudant muntador 20,86 20,86
BP51U001 1,000 uCentraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció

tipus marcació,p/col·locar mural
332,85 332,85

A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 45,10 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany,fixat paramentERTYU786 u
Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic mural totalment equipat  per un siste-
ma de transmissió de veu, dades  amb capacitat per a quatre llocs de treball per
una xarxa de categoria 6 U/FTP, amb bastidor tipus rack 19",  de 12 unitats d'alçà-
ria, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament, i comprovat el seu funcionament.

A012M000 0,500 hOficial 1a muntador 24,27 12,14
A013M000 0,500 hAjudant muntador 20,86 10,43
A%AUX0010150 1,500 %Despeses auxiliars mà d'obra 22,60 0,34
DRE5U879 1,000Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany 440,39 440,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 463,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Assessorament companyia telefonia subministrament línia12008105 u
Assessorament de la companyia de telefonia per a la realització de la connexió de
l'ETAP a la línia de telefonia existent

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS

03.08 REACTIUS
Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació HIPOCLORIT
SÒDIC

03080001 PA

Partida integre per la formació de la xarxa de canonades de càrrega, d'aspiració, de
dosificació fins al punt indicat, de buidat i del sobreeixidor de l'emmagatzematge de
clor segons plànol, mitjançant tubs de polipropilè (PP) PN-16 de DN90, DN50 i
DN25 amb unions soldades, inclou el subministrament i col·locació de tot els acces-
soris (vàlvules, corbes, tes, comptadors, reduccions,...) necessàris per a la instal·la-
ció i així com tots els elements de suportació i fixació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.710,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació PAX-1003080002 PA
Subministrament i col·locació de canonades de PVC-U, encolades per la formació
de canonada de càrrega del dipòsit DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50
del dipòsit fins a la connexió amb el camió, canonada d'aspiració de les bombes do-
sificadores DN-25 des de la tubuladura embridada del dipòsit de DN-50, canonada
de buidat de fons de DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50 del dipòsit fins a
l'arqueta de buidat i canonada de sobreixidor DN-75  des de la tubuladura embrida-
da del dipòsit, segons plànol. Inclou part proporcional d'accessoris (vàlvules, cor-
bes, tes, reduccions,...) i els elements necessàris per a la seva suportació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.567,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Dutxa i renta ulls03080003 u
Subminsitrament i instal·lació de dutxa i renta ulls, inclou treballs de paleteria per a
la seva col·locació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 389,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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03.09 INSTRUMENTACIÓ
Subministrament i muntatge analitzador de clor03090001 u
Subministrament i muntatge d'analitzador en continu de clor lliure model C640 de la
casa ATH, muntat sobre un panell PE-HD

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.995,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS

Subministrament i muntatge analitzador terbolesa03090002 u
Subministrament i muntatge d'analitzador en continuo de terbolesa format per un
turbidimetre en by-pass model ULTRATURB de la casa HATCH equipat amb un
controlador monocanal SC200

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

Subministrament i muntatge de PH-metre03090003 u
Subministrament i muntatge de mesurador de PH en continuo d'un canal de la casa
CRISON

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.150,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA EUROS

Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons03090004 u
Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 830,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS

Subministrament i muntatge de nivell conductiu03090005 u
Subministrament i muntatge de nivell conductiu

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 295,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

Subministrament i muntatge manòmetre esfera03090006 u
Subministrament i muntatge de manòmetre d'esfera, per a la mesura de pressió de
servei en canonada d'acer inox. AISI-316L

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS

Subministrament i muntatge de transductor de pressió03090007 u
Subministrament i muntatge de transductor de pressió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 225,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

Cablejat i petit material instal·lació equips03090008 PA
Partida alçada pel subministrament i instal·lació de cablejat de control dels diversos
equips d'instrumentació des de la seva ubicació fins al quadre de maniobra i/o PLC
de control, així com tot el petit material i accessoris necessàris pel seu muntatge

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS
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03.10 CONTROL I AUTOMATITZACIÓ
Autòmat planta03100001 u
Subministrament, muntatge i prova de PLC pel control de la planta format per un au-
tòmat LK REMOTE-MS32 amb CPU de 32 bits, 2 ports Ethernet, 1 port RS232, 1
port RS485, 96 entrades digitals, 48 sortides digitals, 16 entrades analògiques 4/20
mA, 16 sortides analògiques 4/20 mA i font d'alimentació 120 Vac/24 Vdc de 15 W,
inclou la programació de l'autòmat segons les variables de control fixades en projec-
te i segons l'empresa explotadora

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.498,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS

Ordinador03100002 u
Subministrament, muntatge i prova d'ordinador HP Elite 7100 o similar amb les se-
güents caracteristiques: processador Intel Core I3 540 A 3,06 GHz (Dual-Core),
4GB DDR3 SDRAM (1.333 MHz), disc dur de 500 GB, pantalla TFT de 19", targeta
de video Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0, DVD +/- RW,
amb sistema operatiu WINDOWS 7, teclat, mouse, impressora reig de tinta a color i
modem GSM/GPRS

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.359,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

Software SCADA03100003 u
Subministrament, muntatge, desenvolupament de l'aplicació i prova de software
SCADA amb sistema WIZCON CONTROL MAESTRO segons les especificacions
indicades en el projecte i per l'empresa explotadora de la planta,  format per: model
RUNTIME CM-SR-300, mòdul avançat d'alarmes per WIZCON WIZ-AAM

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.725,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS

03.11 PARALLAMPS
Parallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I, s/sòcol,baixant
L=15m

1MUUU899 u

EG21291H 20,000 mTub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

3,72 74,40

EG23R915 2,000 mTub rígid acer
galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

5,89 11,78

EG380A02 15,000 mConductor Cu nu,1x50mm2,munt.superf. 9,76 146,40
EGD1441E 1,000 uPiqueta connex.terra

acer,estànd.,long.=2500mm,D=18,3mm,clav.terr.
24,46 24,46

EGDZ1102 1,000 uPunt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 20,77 20,77
EM9AU001 1,000 uComptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent 312,76 312,76
EMIU8977 1,000 uParallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I,

s/sòcol
1.257,04 1.257,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.847,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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04 CONTROL DE QUALITAT
Partida integre control de qualitat120081CQ u
Partida integre de control de qualitat segons annex E del projecte

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.479,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS
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05 SEGURETAT I SALUT
Partida integre seguretat i salut120081SS u
Partida integre de control de qualitat segons annex G del projecte

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.357,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 2 

1.- PONT GRUA 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: PONT GRUA 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBAMENT 

CODI DE L'EQUIP: 01-PONT.GR 

 

MARCA DE L'EQUIP: KONECRANES AUSIÓ o SIMILAR 

MODEL DE L'EQUIP: 2t CXTS Monoviga 13,00 m luz 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la sala de bombejos s’hi preu instal·lar un sistema d’elevació per la manipulació dels diferents elements 

hidràulics (bombes, calderins, valvuleria,...), concretament s’instal·larà un pont grua de 2.000 kg de càrrega 

nominal que permetrà fer un escombrat de tota l’àrea de la sala de bombes. 

El pont grua es desplaçarà sobre els carrils que es recolzaran en les mènsules de formigó dels mateixos 

pilars estructurals. 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Mono biga  

- Capacitat (kg):     2.000 

- Llum (mm):      13.000 

- Altura d’elevació (m):    5,1 (màx. 6,0) 

- Classificació estructura:    FEM A3 

- Pes total grua (kg):    2.060 

 

 

CARACTERISTIQUES ESTRUCTURA GRUA: 

 

- Acabat:       Capa resina acrílica de 70 micres, color RAL1028 (groc) 

- Càrrega estàtica per roda (KN):  16,2        

- Tensió de la grua:     3 Ph / 400 V / 50 Hz i 48 V (control) 

- Potència motor translació (KW):  2 x 0,3 (40% ED) 

- Intensitat arrancada / nominal (A): 23,1 / 8,0 

- Velocitat de translació (m/min):  32 (amb variador de freqüència)  

 

 

CARACTERISTIQUES POLIPAST: 

 

- Tipus:       De cable 

- Classificació:     FEM M5 (2m)   

- Motor:       S-3, ED 60%, classe F, IP55, prot. tèrmica i 300 maniobres/hora  

- Velocitat elevació (m/min):   5 (ràpida) / 0,83 (lenta)     

- Potència motor elevació (KW):  1,8 (vel. Ràpida) / 0,25 (vel. lenta) (60% ED) 

- Velocitat translació (m/min):  20 (amb variador de freqüència) 

- Potència motor translació (KW):  1 X 0,3 (40% ED) 

 

 

CARACTERISTIQUES CARRILS DE RODADURA: 

 

- Tipus perfil:      Laminat HEA-200 

- Quadrat de rodadura:    Laminat 50 x 30  

- Longitud total (mm):    2 x 12.600 

 

 

CARACTERISTIQUES ELEMENTS DE SEGURETAT: 

 

- Limitador de càrrega:    Inclòs 

- Guia del cable:     D’acer de fosa 

- Tipus de fre motors:    Disc 

- Finals de carrera:     En motor d’elevació i en motors de translació 

- Tipus de ganxo:     D’acer de fosa 

- Ganxo amb pastell seguretat:  Inclòs 

- Indicador acústic:     Inclòs 

- Protecció contra sobre intensitats: Inclòs 

- Protecció per fallada de tensió:  Inclòs 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 3 

2.- DIPÒSIT HIPOCLORIT SÒDIC 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: DIPÒSIT HIPOCLORIT SÒDIC 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: EDIFICI D’EXPLOTACIÓ 

CODI DE L'EQUIP: 02-DIP.10M3 

 

MARCA DE L'EQUIP: LINPAC ALLIBERT o SIMILAR 

MODEL DE L'EQUIP: NDF20340B2 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

L’hipoclorit sòdic al 15% de concentració s’utilitzarà en la precloració i postcloració per la potabilització de 

l’aigua, aquesta solució s’emmagatzemarà en un dipòsit que es col·locarà en una de les sales magatzem de 

l’edifici d’explotació reservades pels productes químics. 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Atmosfèric de base plana i simple capa 

- Capacitat (l):      10.000 

- Diàmetre intern (mm):    2.000 

- Altura cilíndrica (mm):    3.400 

- Altura total (mm):      3.565 

- Diàmetre màx. base (mm):   2.118 

- Material:      Polietilè d’alta densitat 

- Color:       Negre 

- Construcció:      Extrusió i enrotllament (UNE EN 12573-2) 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELEMENTS DE CONNEXIÓ I DE SEGURETAT: 

 

- 1 boca de reigstre injectada DN500 en tapa superior 

- Venteig integrat en boca de registre DN150 

- Nivell visual exterior. 

- Contacte electromagnètic nivell mínim. 

- Interruptor de nivell de màxima. 

- Tubuladura d’emplenat en brida PN10 DN50 en tapa superior. 

- Tubuladura de previsió en brida PN6 DN65 en tapa superior. 

- Tubuladura sortida en brida PN10 DN50 en lateral. 

- Tubuladura buidat en brida PN10 DN50 en tapa de fons .     
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 4 

3.- DIPÒSIT POLICLORUR D’ALUMINI (PAX-10) 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: DIPÒSIT POLICLORUR D’ALUMINI 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: EMMAGATZEMATGE PAX-10 (exterior) 

CODI DE L'EQUIP: 03-DIP.12M3 

 

MARCA DE L'EQUIP: LINPAC ALLIBERT o SIMILAR 

MODEL DE L'EQUIP: NBF20410B2 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

El policlorur d’alumini al 10% de concentració s’utilitza com a coagulant en el procés de potabilització de 

l’aigua i s’emmagatzemarà en un dipòsit que es col·locarà a l’exterior, just al costat de les cambres de 

mescla i floculació. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Atmosfèric de base plana i simple capa 

- Capacitat (l):      12.500 

- Diàmetre intern (mm):    2.000 

- Altura cilíndrica (mm):    4.100 

- Altura total (mm):      4.275 

- Diàmetre màx. base (mm):   2112 

- Material:      Polietilè d’alta densitat 

- Color:       Negre 

- Construcció:      Extrusió i enrotllament (UNE EN 12573-2) 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELEMENTS DE CONNEXIÓ I DE SEGURETAT: 

 

- 1 boca de registre injectada DN500 en tapa superior 

- Venteig integrat en boca de registre DN150 

- Nivell visual exterior. 

- Contacte electromagnètic nivell mínim. 

- Interruptor de nivell de màxima. 

- Tubuladura d’emplenat en brida PN10 DN50 en tapa superior 

- Tubuladura de previsió en brida PN6 DN65 en tapa superior 

- Tubuladura sortida en brida PN10 DN50 en lateral 

- Tubuladura buidat en brida PN10 DN50 en tapa de fons 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 5 

4.- CUBA RETENCIÓ DIPÒSIT POLICLORUR D’ALUMINI (PAX-10) 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: CUBA RETENCIÓ DIPÒSIT PAX-10 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: EMMAGATZEMATGE PAX-10 (exterior) 

CODI DE L'EQUIP: 03-CUB.12M3 

 

MARCA DE L'EQUIP: LINPAC ALLIBERT o SIMILAR 

MODEL DE L'EQUIP: NBF25270B2 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

El dipòsit de PAX-10 es col·locarà dins una "cuba" també de PEAD,  disposant així, d’una dipòsit de doble 

fons.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Atmosfèric de base plana i simple capa 

- Capacitat (l):      12.500 

- Diàmetre intern (mm):    2.500 

- Altura cilíndrica (mm):    3.750 

- Altura 100% retenció (mm):  2.700 

- Diàmetre màx. base (mm):   2.588 

- Material:      Polietilè d’alta densitat 

- Color:       Negre 

- Construcció:      Extrusió i enrotllament (UNE EN 12573-2) 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELEMENTS DE CONNEXIÓ I DE SEGURETAT: 

 

- Detector de fugues  

- Potes de fixació desmuntables 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 6 

5.- REIXA AUTOMÀTICA 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: REIXA AUTOMÀTICA 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: BOMBAMENT DE CAPÇALERA 

CODI DE L'EQUIP: 06 

 

MARCA DE L'EQUIP: ESTRUAGUA 

MODEL DE L'EQUIP: Dt-011 

UNITATS: 06-REI-AUT 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

A l’entrada del bombament de capçalera, per a la retenció dels sòlids que pugi arrossegar l’aigua, es 

col·locarà una reixa automàtica , que els retindrà i extraurà de dins la cambra. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES: 

 

- Amplada canal (mm)    800 

- Altura canal (mm)    4.050 

- Altura descàrrega (mm):   5.050 

- Altura cilíndrica (mm):    3.750 

- Inclinació de l’equip (º):   75 

- Diàmetre màx. base (mm):   2.588 

- Llum de pas (mm):    25 

- Dimensions barres (mm):   30 x 10 

- Nombre de pintes de neteja:  3 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

 

- Material equip:     Acer inox. AISI-304 

- Tipus de rodaments:    NSK o similars 

- Casquet pinyons conduïts:   Bronze autoengrasants 

- Velocitat elevació pinta (m/min):  6  

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES: 

 

- Motor elèctric:     Siemens o similar 

- Potència (KW):     0,55  

- Velocitat d’entrada:    1.420 rpm 

- Tensió / Freqüència (V / Hz):  220-400 / 50 

- Protecció i aïllament:    IP-55 Classe F 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 7 

6.- BOMBA DE CAPÇALERA 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA DE CAPÇALERA 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: POU DE BOMBAMENT CAPÇALERA PLANTA 

CODI DE L'EQUIP: 09-BOM.CAP 

 

MARCA DE L'EQUIP: SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: XFP200J-CB1.3PE185/6 EX 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En l’interior del pou de bombament de capçalera s’ha previst la instal·lació de dues bombes en paral·lel per 

impulsar l’aigua a potabilitzar a l’inici de la línia de tractament. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga totalment submergible 

- Cabal unitari (m³/h):    377 

- Altura manomètrica (m):   13,10 

- Tipus d’impulsor:     Contrabloc de 2 àleps 

- Diàmetre impulsor (mm):   372 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  979,1 

- Diàmetre brida de sortida (mm):  200 

- Pas de sòlids (mm)    100 

- Sistema fixació:     Pedestal per acoblament automàtic 

- Sistema de col·locació:   Tub guia 

- Pes (Kg):      531 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   18,50 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 20,18 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Intensitat nominal (A)    35,60 

- Motor:       Premium Efficiency IE3 Antideflagrant Eex 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Sistema de refrigeració:   Glicol + aigua en camisa tancada 

- Protecció tèrmica:    TCS amb sensor tèrmica en el bobinat 

- Protecció estanqueïtat:   Sistema DI, amb sonda en la càmera d’oli 

 

 

MATERIALS: 

 

- Carcassa del motor:     EN-GJL-250 

- Impulsor:      EN-GJL-250 

- Eix del motor:     Acer inox. AISI-420 

- Cargolaria:      Acer inox. AISI-416 

- Estanqueïtat de l’eix:    Doble junta mecànica SiC/SiC (NBR) – SiC-SiC 

- Camisa de refrigeració:   EN-GJL-250 

- Nansa col·locació:    EN-GJS-400 

- Anell de desgast:     EN-GJL-250 

- Recobriment:     Resina epoxi de dos components 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 8 

7.- FILTRE DE FINS AUTOMÀTIC 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: FILTRE DE FINS AUTOMÀTIC 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: INICI LÍNIA DE TRACTAMENT 

CODI DE L'EQUIP: 09-FIL.ESC 

 

MARCA DE L'EQUIP: ESTRUAGUA 

MODEL DE L'EQUIP: Ts-01 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

El tractament físic de l’aigua previ al tractament finalitzarà amb un filtrat mitjançant un filtre d’escala 

automàtic per tal de retenir les partícules més petites. Aquest equip es col·locarà en un canal abans de la 

cambra de mescla.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES I MECÀNIQUES: 

 

- Amplada canal (mm)    600 

- Altura canal (mm)    1.000 

- Altura descàrrega (mm):   2.000 

- Altura màx. làmina d’aigua (mm): 600 

- Inclinació de l’equip (º):   75 

- Llum de pas (mm):    2 

- Tipus de reixa:     Mòbil 

- Cabal aigua neteja (l/min):   36 

- Velocitat elevació (m/min):   0,50 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

 

- Material bastidor:     Acer inox. AISI-304 

- Material reixa filtrant:    Acer inox. AISI-304 

- Raspall netejador:    RILSAN 

- Barnilles separadores:    Acer inox. AISI-304 

- Arandeles separadores   Nylon antidesgast 

- Eix accionament:     Acer inox. AISI-304 

- Cargolaria:      Acer inox. AISI-304 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES MOTOR REIXA: 

 

- Motor elèctric:     Siemens o similar 

- Potència (KW):     0,55  

- Velocitat d’entrada:    1.420 rpm 

- Tensió / Freqüència (V / Hz):  220-400 / 50 

- Protecció i aïllament:    IP-55 Classe F 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES MOTOR RASPALL: 

 

- Motor elèctric:     Siemens o similar 

- Potència (KW):     0,55  

- Velocitat d’entrada:    1.420 rpm 

- Tensió / Freqüència (V / Hz):  220-400 / 50 

- Protecció i aïllament:    IP-55 Classe F 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 9 

8.- AGITADOR CAMBRA MESCLA 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: AGITADOR CAMBRA MESCLA 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: CAMBRA DE MESCLA 

CODI DE L'EQUIP: MEA00101 

 

MARCA DE L'EQUIP: MILTON ROY 

MODEL DE L'EQUIP: VRG5105S400 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la cambra de mescla s’ha previst instal·lar un equip per tal de barrejar l’aigua amb els reactius, aquest 

equip serà un agitador d’eix vertical col·locat en la llosa de formigó. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Sabre d’eix vertical 

- Cabal d’agitació (m³/h):   4.350 

- Nombre de pales:    3 

- Longitud eix (mm):    4.000 

- Diàmetre hèlix (mm):    1.000 

- DN placa base motor (mm):  300 

- Ø màx. placa base motor (mm):  350 

- Long. acoblament eix-motor (mm): 112 

- Ø acoblament eix-motor (mm):  215 

- Velocitat gir hèlix (rpm):   67 

- Pes (Kg):      209 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

 

- Esforç radial (daN):    22 

- Esforç axial (daN):    97  

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES: 

 

- Motor elèctric:     Siemens o similar 

- Potència (KW):     0,18  

- Velocitat d’entrada:    1.420 rpm 

- Tensió / Freqüència (V / Hz):  220-400 / 50 

- Protecció i aïllament:    IP-55 Classe F 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 10

9.- AGITADOR CAMBRA FLOCULACIÓ 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: AGITADOR CAMBRA FLOCULACIÓ 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: CAMBRA DE FLOCULACIÓ 

CODI DE L'EQUIP: MEA00102 

 

MARCA DE L'EQUIP: MILTON ROY 

MODEL DE L'EQUIP: FRF0203S350 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la cambra de floculació s’ha previst instal·lar un equip per tal de mantenir les partícules sòlides en 

suspensió i evitar precipitació, aquest equip serà un agitador d’eix vertical col·locat en la llosa de formigó. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Sabre d’eix vertical 

- Cabal d’agitació (m³/h):   5.740 

- Nombre de pales:    2 

- Longitud eix (mm):    5.700 

- Diàmetre hèlix (mm):    2.000 

- DN placa base motor (mm):  215 

- Ø màx. placa base motor (mm):  250 

- Long. acoblament eix-motor (mm):  112 

- Ø acoblament eix-motor (mm):  175 

- Velocitat gir hèlix (rpm):   15 

- Pes (Kg):      161 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

 

- Esforç radial (daN):    9 

- Esforç axial (daN):    47  

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES: 

 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 0,15 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Protecció:      IP-55 

- Aïllament:      Classe F 

- Velocitat motor (rpm):    1.500 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 11

10.- PONT RASCADOR 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: PONT RASCADOR 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: DECANTADOR 

CODI DE L'EQUIP: 12-PO.RAS 

 

MARCA DE L'EQUIP: ESTRUAGUA 

MODEL DE L'EQUIP: Pc-009,Ac 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la cambra de floculació s’ha previst instal·lar un equip per tal de mantenir les partícules sòlides en 

suspensió i evitar precipitació, aquest equip serà un agitador d’eix vertical col·locat en la llosa de formigó. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Rascador de fons 

- Tipus eix central:     Tub d’acer amb connexions embridades 

- Diàmetre rascador (mm):   7.200 

- Diàmetre campana deflectora (mm): 1.500 

- Longitud campana deflectora (mm): 3.380 

- Braços escombrat fons:   Diametral suport rasquetes 

- Braços escombrat flotants:   Perifèrics 

- Rascadors de fons:    Fixes en disposició d’espina de peix 

- Diàmetre tub a campana (mm):  400 

- Diàmetre campana (mm):   900 / 1.500 

- Longitud campana (mm):   4.000 

 

 

MATERIALS: 

 

- Estructura:       Acer inox. AISI-316 

- Campana i tub connexió:   Acer inox. AISI-316 

- Braços escombrat fons:   Acer inox. AISI-316  

- Gomes rasquets:     EPDM resistents a fgangs 

- Cargolaria:      Acer inox. AISI-316 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES: 

 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 0,18 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Protecció:      IP-55 

- Aïllament:      Classe F 

- Velocitat motor (rpm):    1.420 

- Velocitat rascador (rpm):   0,1 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 12

11.- FILTRES DE SORRA 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: FILTRES DE SORRES 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: FILTRES DE SORRA  

CODI DE L'EQUIP: 30-FIL.SOR 

 

MARCA DE L'EQUIP: SANIFUTUR o similar 

MODEL DE L'EQUIP: M-1500 

UNITATS: 6 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la cambra de floculació s’ha previst instal·lar un equip per tal de mantenir les partícules sòlides en 

suspensió i evitar precipitació, aquest equip serà un agitador d’eix vertical col·locat en la llosa de formigó. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Llit de sorra de rentat en continu 

- Capacitat tractament (m²/h):  60 

- Cabal unitari aire requerit (l/min): 15 

- Cabal unitari purga (m³/h):   2,40 

- Alçada (mm):     5,00 

- Amplada (mm):     2,34 

- Llargada (mm):     2,34 

- Sorra filtrant:      Silícia tallada especial de 1,5 mm 

- Capacitat sorra (Tn):    16  

 

 

MATERIALS: 

 

- Estructura:      Metàl·lica d'acer al carbó, reforçat amb fibra de vidre 

- Nucli intern i rentador:    Acer inox. AISI-316 

- Sorra filtrant:      Silícia tallada especial de 1,5 mm 

- Capacitat sorra (Tn):    16  
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 13

12.-  BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 1 - ORÍS 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 1 - ORÍS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBES 

CODI DE L'EQUIP: 16-BOM.VER 

 

MARCA DE L'EQUIP: FLOWSERVE o SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: 06EJH 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Per l’abastament del municipi d’Orís s’instal·laran dues bombes (1+1) verticals de canya en la sala de 

bombes de l’edifici d’explotació. 

 

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga vertical d’aspiració submergible 

- Cabal teòric de disseny (m³/h):  25     

- Altura manomètrica necessària (m): 151 

- Longitud total (mm):    5.750 

- NPSH requerit (m):    2,30 

- Diàmetre sortida:     DN100 

- Pes, sense motor (Kg):   727 

 

 

CARACTERÍSTIQUES COS D’IMPULSIÓ: 

- Etapes:       10 

- Materials cos impulsors:   Ferro fosA48 CL30, recoberts amb ENAMEL  

- Material impulsors:    Bronze B584 C90300 

- Coixinets:      Bronze 

- Eix:       Acer 420SS 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  2.915 

 

CARACTERÍSTIQUES COLUMNA / CANYA: 

- Diàmetre (mm):     241 

- Longitud (mm):     4.240 

- Material:      Acer al carbó S275JR, EN10025 

- Tipus d’eix:      Amb acoblament roscat 

- Material eix:      Acer 420SS 

- Coixinets:      Goma, lubricats amb bomba 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CAPÇAL: 

 

- Model:       HF, de 4” descàrrega quadrada sobre el terra 

- Material: Acer al carbó S275JR, EN10025, amb colze d’acer al carbó S275JR 

de planxa 

- Eix:       420 SS 

- Estanqueïtat:     Mitjançant empaquetat 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   10,60 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 22,00 

- Eficiència:      67,50% 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Motor:       Siemens 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Protecció tèrmica bobinats:   PT100 

- Protecció tèrmica coixinets    PT100 

- Altres:       Resistència d’escalfament 

        Adaptador SPM per mesura de vibracions 

        Coixinets aïllats per variador de freqüència 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 14

13.- BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 2 - VOLTREGANÈS 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 2 - VOLTREGANÈS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBES 

CODI DE L'EQUIP: 17-BOM.VER 

 

MARCA DE L'EQUIP: FLOWSERVE o SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: 15EMM 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Per l’abastament dels municipis del Voltreganès s’instal·laran dues bombes (1+1) verticals de canya en la 

sala de bombes de l’edifici d’explotació. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga vertical d’aspiració submergible 

- Cabal teòric de disseny (m³/h):  458    

- Altura manomètrica necessària (m): 96 

- Longitud total (mm):    5.750 

- NPSH requerit (m):    5,40 

- Diàmetre sortida:     DN250 

- Pes, sense motor (Kg):   1.806 

 

 

CARACTERÍSTIQUES COS D’IMPULSIÓ: 

- Etapes:       5 

- Materials cos impulsors:   Ferro fosA48 CL30, recoberts amb ENAMEL  

- Material impulsors:    Bronze B584 C90300 

- Coixinets:      Bronze 

- Eix:       Acer 420SS 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  1.480 

 

CARACTERÍSTIQUES COLUMNA / CANYA: 

 

- Diàmetre (mm):     495 

- Longitud (mm):     4.240 

- Material:      Acer al carbó S275JR, EN10025 

- Tipus d’eix:      Amb acoblament roscat 

- Material eix:      Acer 420SS 

- Coixinets:      Goma, lubricats amb bomba 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CAPÇAL: 

 

- Model:       W, de 10” descàrrega quadrada sobre el terra 

- Material: Ferro fos A48 CI30 

- Eix:       420 SS 

- Estanqueïtat:     Mitjançant empaquetat 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   126 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 160 

- Eficiència:      83,40% 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Motor:       Siemens 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Protecció tèrmica bobinats:   PT100 

- Protecció tèrmica coixinets    PT100 

- Altres:       Resistència d’escalfament 

Adaptador SPM per mesura de vibracions 

        Coixinets aïllats per variador de freqüència 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex  N - Especificacions tècniques equips 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 15

14.- BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 3 – TORELLÓ SUD 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 3 – TORELLÓ SUD 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBES 

CODI DE L'EQUIP: 17-BOM.VER 

 

MARCA DE L'EQUIP: FLOWSERVE o SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: 15EMM 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Per l’abastament del municipi de Torelló s’instal·laran dues bombes (1+1) verticals de canya en la sala de 

bombes de l’edifici d’explotació. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga vertical d’aspiració submergible 

- Cabal teòric de disseny (m³/h):  337    

- Altura manomètrica necessària (m): 89 

- Longitud total (mm):    5.750 

- NPSH requerit (m):    2,90 

- Diàmetre sortida:     DN200 

- Pes, sense motor (Kg):   1.457 

 

 

CARACTERÍSTIQUES COS D’IMPULSIÓ: 

 

- Etapes:       4 

- Materials cos impulsors:   Ferro fosA48 CL30, recoberts amb ENAMEL  

- Material impulsors:    Bronze B584 C90300 

- Coixinets:      Bronze 

- Eix:       Acer 420SS 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  1.480 

CARACTERÍSTIQUES COLUMNA / CANYA: 

- Diàmetre (mm):     495 

- Longitud (mm):     4.240 

- Material:      Acer al carbó S275JR, EN10025 

- Tipus d’eix:      Amb acoblament roscat 

- Material eix:      Acer 420SS 

- Coixinets:      Goma, lubricats amb bomba 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CAPÇAL: 

 

- Model:       W, de 8” descàrrega quadrada sobre el terra 

- Material: Ferro fos A48 CI30 

- Eix:       420 SS 

- Estanqueïtat:     Mitjançant empaquetat 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   86 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 132 

- Eficiència:      83,40% 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Motor:       Siemens 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Protecció tèrmica bobinats:   PT100 

- Protecció tèrmica coixinets    PT100 

- Altres:       Resistència d’escalfament 

Adaptador SPM per mesura de vibracions 

        Coixinets aïllats per variador de freqüència 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 16

15.- BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 4 – TORELLÓ NORD 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA VERTICAL IMPULSIÓ 4 – TORELLÓ NORD 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBES 

CODI DE L'EQUIP: 19-BOM.VER 

 

MARCA DE L'EQUIP: SALA DE BOMBES 

MODEL DE L'EQUIP: 15EHM 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Per l’abastament dels municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló s’instal·laran dues 

bombes (1+1) verticals de canya en la sala de bombes de l’edifici d’explotació. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga vertical d’aspiració submergible 

- Cabal teòric de disseny (m³/h):  466    

- Altura manomètrica necessària (m): 73 

- Longitud total (mm):    5.750 

- NPSH requerit (m):    3,70 

- Diàmetre sortida:     DN250 

- Pes, sense motor (Kg):   1.821 

 

 

CARACTERÍSTIQUES COS D’IMPULSIÓ: 

- Etapes:       4 

- Materials cos impulsors:   Ferro fosA48 CL30, recoberts amb ENAMEL  

- Material impulsors:    Bronze B584 C90300 

- Coixinets:      Bronze 

- Eix:       Acer 420SS 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  1.480 

 

CARACTERÍSTIQUES COLUMNA / CANYA: 

 

- Diàmetre (mm):     495 

- Longitud (mm):     4.240 

- Material:      Acer al carbó S275JR, EN10025 

- Tipus d’eix:      Amb acoblament roscat 

- Material eix:      Acer 420SS 

- Coixinets:      Goma, lubricats amb bomba 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CAPÇAL: 

 

- Model:       W, de 10” descàrrega quadrada sobre el terra 

- Material: Ferro fos A48 CI30 

- Eix:       420 SS 

- Estanqueïtat:     Mitjançant empaquetat 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   98,70 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 132 

- Eficiència:      82,80% 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Motor:       Siemens 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Protecció tèrmica bobinats:   PT100 

- Protecció tèrmica coixinets    PT100 

- Altres:       Resistència d’escalfament 

Adaptador SPM per mesura de vibracions 

        Coixinets aïllats per variador de freqüència 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 17

16.- CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 1 - ORÍS 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 1 - ORÍS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBAMENT 

CODI DE L'EQUIP: AAV200-25 

 

MARCA DE L'EQUIP: OLAER 

MODEL DE L'EQUIP: 20-CAL.200-15 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la canonada d'impulsió d'Orís caldrà instal·lar-hi un calderí antiariet vertical hidropneumàtic de bufeta per 

tal de protegir la canonada de les sobrepressions, tant positives i negatives, produïdes per les 

arrancades/parades de les bombes i maniobres dels elements auxiliars de la canonada. 

 

 

CARACTERISTIQUES: 

 

- Tipus:       Cilíndric vertical 

- Volum (l):     200 

- P. màx. servei (kg/cm²):  25 

- P. prova hidràulica (kg/cm²):  37,5 

- Pes equip (kg):    159 

- T. màx. de servei (ºC):   90 

- Connexions:     DN100 PN25 

- Bufeta:      Cautxú butílic, qualitat alimentaria 

- Acabat interior:    Capa anticorrossió de 100 micres, d'epoxi qualitat alimentaria 

- Acabat exterior:    Capa resina acrílica de 50 micres, color RAL1003 (groc) 

- Fons:       El·líptics 

- Material estructural:    Xapa d'acer soldat 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 18

17.- CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 2 - VOLTREGANÈS 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 2 - VOLTREGANÈS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBAMENT 

CODI DE L'EQUIP: 21-CAL.3000-25 

 

MARCA DE L'EQUIP: OLAER 

MODEL DE L'EQUIP: ANGH3000-15 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la canonada d'impulsió del Voltreganès caldrà instal·lar-hi un calderí antiariet vertical hidropneumàtic de 

bufeta per tal de protegir la canonada de les sobrepressions, tant positives i negatives, produïdes per les 

arrancades/parades de les bombes i maniobres dels elements auxiliars de la canonada. 

 

 

CARACTERISTIQUES: 

 

- Tipus:       Cilíndric horitzontal 

- Volum (l):     3.000 

- P. màx. servei (kg/cm²):  15 

- P. prova hidràulica (kg/cm²):  22,5 

- Pes equip (kg):    - 

- T. màx. de servei (ºC):   60 

- Connexions:     DN250 PN16 

- Bufeta:      Cautxú butílic, qualitat alimentaria vulcanitzat sense utilització de cap  

       adhesiu. 

- Acabat interior:    Sorrejat i capa de 100 micres d'epoxi de qualitat alimentaria 

- Acabat exterior:    Sorrejat, capa de 115 micres d'imprimació de qualitat alimentaria i acabat 

       amb una capa de laca de poliuretà de 35 micres de color RAL1003 (groc) 

- Fons:       El·líptics 

- Material estructural:    Xapa d'acer soldat 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 19

18.- CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 3 - TORELLÓ SUD 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 3 - TORELLÓ SUD 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBAMENT 

CODI DE L'EQUIP: 22-CAL.2000-15 

 

MARCA DE L'EQUIP: OLAER 

MODEL DE L'EQUIP: AAV2000-10 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la canonada d'impulsió de Torelló Sud caldrà instal·lar-hi un calderí antiariet vertical hidropneumàtic de 

bufeta per tal de protegir la canonada de les sobrepressions, tant positives i negatives, produïdes per les 

arrancades/parades de les bombes i maniobres dels elements auxiliars de la canonada. 

 

 

CARACTERISTIQUES: 

 

- Tipus:       Cilíndric vertical 

- Volum (l):     2.000 

- P. màx. servei (kg/cm²):  10 

- P. prova hidràulica (kg/cm²):  15 

- Pes equip (kg):    521 

- T. màx. de servei (ºC):   90 

- Connexions:     DN200 PN10 

- Bufeta:      Cautxú butílic, qualitat alimentaria  

- Acabat interior:    Capa anticorrossió de 100 micres, d'epoxi qualitat alimentaria 

- Acabat exterior:    Capa resina acrílica de 50 micres, color RAL1003 (groc) 

- Fons:       El·líptics 

- Material estructural:    Xapa d'acer soldat 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 20

19.- CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 4 - TORELLÓ NORD 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: CALDERI ANTIARIET IMPULSIÓ 4 - TORELLÓ NORD 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: SALA DE BOMBAMENT 

CODI DE L'EQUIP: 23-CAL.2000-16 

 

MARCA DE L'EQUIP: OLAER 

MODEL DE L'EQUIP: AAV2000-16 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la canonada d'impulsió de Torelló Nord caldrà instal·lar-hi un calderí antiariet vertical hidropneumàtic de 

bufeta per tal de protegir la canonada de les sobrepressions, tant positives i negatives, produïdes per les 

arrancades/parades de les bombes i maniobres dels elements auxiliars de la canonada. 

 

 

CARACTERISTIQUES: 

 

- Tipus:       Cilíndric vertical 

- Volum (l):     2.000 

- P. màx. servei (kg/cm²):  10 

- P. prova hidràulica (kg/cm²):  15 

- Pes equip (kg):    782 

- T. màx. de servei (ºC):   90 

- Connexions:     DN200 PN16 

- Bufeta:      Cautxú butílic, qualitat alimentaria  

- Acabat interior:    Capa anticorrossió de 100 micres, d'epoxi qualitat alimentaria 

- Acabat exterior:    Capa resina acrílica de 50 micres, color RAL1003 (groc) 

- Fons:       El·líptics 

- Material estructural:    Xapa d'acer soldat 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES  
Annex  N - Especificacions tècniques equips 
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20.- COMPRESSOR 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: COMPRESSOR AIRE 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: MAGATZEM EDIFICI EXPLOTACIÓ 

CODI DE L'EQUIP: EMFS018 

 

MARCA DE L'EQUIP: INGERSOLL-RAND 

MODEL DE L'EQUIP: IP5 7-8 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En el magatzem de l'edifici d'explotació s'instal·larà un compressor, de les mateixes característiques de 

l'equip instal·lat a l'ETAP Osona Sud, per tal de donar servei als filtres de sorra.  

 

 

CARACTERISTIQUES COMPRESSOR: 

 

- Tipus:       Compressor de cargol rotatiu insonoritzat 

- Cabal (l/min):    1.080 

- Pressió de treball (bar):  8 

- Pressió (dB A):    68+3 

- Filtre d'oli:     Incorporat 

- Secador frigorífic:    Incorporat 

- Amplada (mm):    734 

- Llargada (mm):    1.042 

- Alçada (mm):    914 

- Pes (kg):     295 

 

 

CARACTERISTIQUES DIPÒSIT: 

 

- Tipus dipòsit:    Vertical  

- Volum (m³):     1.000 

- Pressió de treball (bar):  10  

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES COMPRESSOR: 

 

- Potència nominal (KW):   7,5 

- Velocitat de gir (rpm):    2.900 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES SECADOR 

 

- Tipus de refrigeració:    134A 

- Potència nominal (KW):   0,47 

- Tensió (V):      230  

- Intensitat (A):     2,70 

- Freqüència (Hz):     50 
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21.- AGITADOR DIPÒSIT PURGES I RENTATS 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: AGITADOR DIPÒSIT PURGUES I RENTATS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: DIPÒSIT PURGUES I RENTATS 

CODI DE L'EQUIP: MEA00102 

 

MARCA DE L'EQUIP: ABS 

MODEL DE L'EQUIP: RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO 

UNITATS: 1 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En la cambra de floculació s’ha previst instal·lar un equip per tal de mantenir les partícules sòlides en 

suspensió i evitar precipitació, aquest equip serà un agitador d’eix vertical col·locat en la llosa de formigó. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Submergit d'eix horitzontal 

- Rendiment (m³/s):    0,123 

- Nombre de pales:    2 

- Diàmetre hèlix (mm):    300 

- Velocitat gir hèlix (rpm):   904 

- Pes (Kg):      54 

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

 

- Empenta (N):     295 

- Junta:       Mecànica de carburo-silice 

 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES: 

 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 2,21 

- Potència eix (KW):    1,5 

- Tensió (V):      400 

- Intensitat (A):     4,60 

- Freqüència (Hz):     50 

- Protecció tèrmica:    TCS amb sensor tèrmic en bobinat 

- Protecció estanqueïtat:   Sistema DI, amb sonda en càmera d'oli 

 

 

MATERIALS 

 

- Carcassa del motor:    Fosa gris GG25, pintat 

- Eix del motor:     Acer inox. AISI-420 

- Helix:       Acer inox. AISI-329 

- Suport:       Fosa GGG, pintat 

- Cargoleria:      Acer inox. AISI-316 

- Tub guia:      Acer al carbó galvanitzat 
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22.- BOMBES DIPÒSIT PURGUES I RENTATS  

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA BUIDAT DIPÒSIT PURGUES I RENTATS 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: DIPÒSIT PURGUES I RENTATS 

CODI DE L'EQUIP: 28-BOM.SUB 

 

MARCA DE L'EQUIP: SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: XPF100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Pel buidat dels fangs provinents de les purgues dels decantador, de la purga dels filres de sorra i dels 

possibles rentats del filtres de carbó s’instal·laran dues bombes submergibles (1+1) dins el mateix dipòsit. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga totalment submergible 

- Cabal unitari (m³/h):    61,2 

- Altura manomètrica (m):   10,40 

- Tipus d’impulsor:     Contrabloc plus d’1àlab 

- Pas de sòlids (mm):    80 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  1.464 

- Diàmetre brida de sortida (mm):  100 

- Sistema fixació:     Base horitzontal 

- Pes (Kg):      95,50 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   0,754 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 1,50 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Intensitat nominal (A)    3,20 

- Motor:       Premium Efficiency IE3 Antideflagrant Eex 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Sistema de refrigeració:   Lliure circulació 

- Protecció tèrmica:    TCS amb sensor tèrmica en el bobinat 

- Protecció estanqueïtat:   Doble junta mecànica SiC / SiC – SiC-C 

 

 

MATERIALS: 

 

- Carcassa del motor:     EN-GJL-250 

- Impulsor:      EN-GJL-250 

- Voluta:       EN-GJL-250 

- Eix del motor:     Acer inox. AISI-420 

- Cargolaria:      Acer inox. AISI-416 

- Estaqueïtat de l’eix:    Doble junta mecànica SiC/SiC (NBR) – SiC-SiC 

- Nansa col·locació:    Acer inox. AISI-416 

- Recobriment:     Resina epoxi de dos components 
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23.- BOMBA PURGUES FANGS DECANTADOR 

 

DENOMINACIÓ DE L'EQUIP: BOMBA DE PURGA FANGS DECANTADOR 

EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP: DECANTADOR 

CODI DE L'EQUIP: 29-BOM.FAN 

 

MARCA DE L'EQUIP: SULZER 

MODEL DE L'EQUIP: XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 

UNITATS: 2 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Per l’extracció dels fangs precipitats en el decantador lamel·lar s’instal·laran dues bombes no submergibles 

per la purga del fangs. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

- Tipus:        Centrífuga de cambra seca 

- Cabal unitari (m³/h):    30,7 

- Altura manomètrica (m):   2,26 

- Tipus d’impulsor:     Vòrtex de 6 pales 

- Pas de sòlids (mm):    80 

- Velocitat de l’impulsor (rpm):  1.444 

- Diàmetre brida de sortida (mm):  80 

- Sistema fixació:     Pedestal per acoblament automàtic 

- Sistema de col·locació:   Tub guia 

- Pes (Kg):      177 

 

CARACTERÍSTIQUES ELECTROMECÀNIQUES 

 

- Potència nominal eix (KW):   4,00 

- Potència elèctrica instal·lada (KW): 4,44 

- Tensió (V):      400 

- Freqüència (Hz):     50 

- Intensitat nominal (A)    13,48 

- Motor:       Premium Efficiency IE3 Antideflagrant Eex 

- Protecció:      IP-68 

- Aïllament:      Classe F, limitat a 140º 

- Sistema de refrigeració:   Lliure circulació 

- Protecció tèrmica:    TCS amb sensor tèrmica en el bobinat 

- Protecció estanqueïtat:   Doble junta mecànica SiC / SiC – SiC-C 

 

 

MATERIALS: 

 

- Carcassa del motor:     EN-GJL-250 

- Impulsor:      EN-GJL-250 

- Voluta:       EN-GJL-250 

- Eix del motor:     Acer inox. AISI-420 

- Cargolaria:      Acer inox. AISI-416 

- Estaqueïtat de l’eix:    Doble junta mecànica SiC/SiC (NBR) – SiC-SiC 

- Nansa col·locació:    Acer inox. AISI-416 

- Recobriment:     Resina epoxi de dos components 
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Annex P 

DURADA DE LES OBRES 

 

 

  

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS 240 días lun 02/09/13 lun 01/09/14
2 00-TREBALLS PREVIS 10 días lun 02/09/13 vie 13/09/13
3 Elements auxiliars de l'obra 5 días lun 02/09/13 vie 06/09/13
4 Senyalització i delimitació àmbit obra 5 días lun 09/09/13 vie 13/09/13
5 01-CAPTACIÓ I CANONADA A ETAP 45 días lun 02/09/13 vie 01/11/13
6 Moviment de terres 35 días lun 16/09/13 vie 01/11/13
7 Obra civil captació 10 días lun 23/09/13 vie 04/10/13
8 Canonada 25 días lun 23/09/13 vie 25/10/13
9 02-ETAP 195 días lun 02/09/13 vie 30/05/14
10 Moviment de terres 35 días lun 16/09/13 vie 01/11/13
11 Micopilotatges 30 días lun 14/10/13 vie 22/11/13
12 Obra civil linia d'aigua i fangs 35 días lun 25/11/13 vie 10/01/14
13 Edifici explotació i dipòsit aigua tractada 45 días lun 13/01/14 vie 14/03/14
14 Urbanització 20 días lun 17/03/14 vie 11/04/14
15 Equips mecànics i hidràulics 50 días lun 31/03/14 vie 06/06/14
16 Instal·lacions edifici explotació 30 días lun 17/03/14 vie 25/04/14
17 03-POSADA EN MARXA 40 días lun 09/06/14 lun 01/09/14

02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08
sep '13 oct '13 nov '13 dic '13 ene '14 feb '14 mar '14 abr '14 may '14 jun '14 jul '14 ago '14 sep '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite
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