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públic, etc.

ANTECEDENTS
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Sant Joan Despí (2013-2018) vigent és un
instrument que ha de donar resposta a importants reptes de futur relacionats amb la millora
de la salut de les persones, la qualitat ambiental i la seguretat viària.
El projecte de semaforització de la rotonda intersecció entre l’avinguda Onze de Setembre,
Avinguda del Sol i el Carrer de Joana Raspall que es presenta a continuació, respon a diferents
objectius fonamentals del PMUS:

OBJECTE DEL PROJECTE I EMPLAÇAMENT
L’objecte del present projecte és la implementació dels equips i elements necessaris per tal
de semaforitzar la rotonda indicada per a la millora de la seguretat viària, tant de vehicles com
de ciclistes i vianants, així com la regulació dels fluxes de trànsit.


Millorar la connectivitat de la xarxa de vianants i bicicletes entre els diferents marges
de les avingudes, pel que inclou desplaçaments interns i de connexió amb el municipi
de Sant Feliu de Llobregat.



Millora de les condicions de funcionament de la xarxa d’autobusos, implementant
sistemes de priorització semafòrica en les interseccions de la xarxa bàsica.



Millora de la seguretat en els desplaçaments tant de vianants per creuar com pels
vehicles alhora d’establir prioritats clares de funcionament de la rotonda.



Millora en la implementació de noves tecnologies en la gestió del trànsit, equipant a la
intersecció amb reguladors i sistemes intel·ligents que permetin la regulació y
sincronització semafòrica amb la rotonda del carrer Major.

Respecte a la mobilitat a peu:
o Als desplaçaments de connexió s’ha de garantir l’existència d’itineraris per als
vianants que permetin la permeabilitat amb els municipis veïns de Sant Feliu de
Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de L., Cornellà de L., Sant Boi de L. i Santa
Coloma de Cervelló de forma accessible i segura.
o És necessari incrementar la quota dels desplaçaments interns dels modes menys
contaminants. Pel que fa a la mobilitat de vianants s’ha de garantir l’accessibilitat
física: ampliació de voreres, millora dels guals, existència de passos de vianants,
etc.
Respecte a la mobilitat en bicicleta.
o Amb els municipis veïns haurà de ser creada una xarxa de carrils bici que permeti la
connectivitat interurbana, així com l’enllaç amb les xarxes urbanes de carril bici.

Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació.
2.1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

o Per als desplaçaments interns s’ha de crear una xarxa contínua d’itineraris per a
bicicletes, garantint l’aparcament segur als principals pols generadors/atractors de la
ciutat: la xarxa d'itineraris per a bicicletes ha de ser contínua en tot el seu recorregut per
tal de permetre la connexió dels diferents àmbits residencials, comercials i industrials
amb els principals equipaments, pols d'atracció i parades i estacions de transport públic.
Respecte a la mobilitat en transport col·lectiu.
o La xarxa d’autobusos urbans s’ha d’estudiar per millorar la cobertura territorial,
l’eficiència i la velocitat comercial. En aquest sentit s’hauran de preveure millores per
disminuir el temps de recorregut en autobús.
Respecte a millorar la seguretat viària:
o S’hauran d’implantar mesures per minimitzar les interseccions o vies on s’ha
produït un nombre elevat d’accidents: augmentar la seguretat dels vianants,
ciclistes i motoristes
Respecte a aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de
mobilitat i el control del trànsit.
o Implementar noves tecnologies en la gestió del trànsit, de l’aparcament, transport
MEMÒRIA

El contracte definit, és un contracte de subministrament regulat a l’article 12 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, per tant la seva qualificació serà de contracte administratiu de
subministraments tal i com estableix l’article 9 del TRLLCSP.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa adjudicatària ha de complir en qualsevol cas les condicions tècniques,
administratives i econòmiques bàsiques establertes en el projecte.
2.2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I
JURISDICCIÓ
L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, la qual ostenta,
amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el contracte, pactes i
clàusules que s’hi contenen, resoldre els dubtes que n'ofereixi el compliment, modificar-lo per
raons d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta.

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA
ONZE DE
SETEMBRE,
AVINGUDA DEL SOL
I EL CARRER
DE DE
JOANA RASPALL
PROJECTE
EXECUTIU
DE SEMAFORITZACIÓ
DE TRES
CRUÏLLES
LA CIUTAT DE TERRASSA

Pàgina 7 de 143

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb ex- pressa submissió
als jutjats de la província de Sant Joan Despí i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

a. Proporciona major seguretat als vianants.
b. Facilita la programació donat que ja funciona al carrer Major
c. Facilita la comprensió tant pels vianants com pels vehicles.

NECESSITATS A SATISFER
Estudi de microsimulació d’alternatives per a la regulació semaforitzada del trànsit de la
rotonda entre els carrers de Joana Raspall, l’av. Onze de Setembre, i l’av. del Sol a Sant Joan
Despí, conclusions:


Actualment entren a la rotonda objecte d’estudi uns 13.000 vehicles al dia, bàsicament
11.000 de les avingudes i 2000 dels carrers Joana Raspall.



L’hora punta detectada a tot l’entorn es localitza en divendres per la tarda (tornada
laboral, sortida a comprar, sortida escola, etc.), encara que a les hores punta d’entrada
i sortida de l’escola també es detecten alguns problemes relacionats amb la indisciplina
(parades puntuals per deixar els nens).



El dia en conjunt amb major intensitat es el divendres amb aproximadament 12.000
vehicles circulant per l’Avinguda Onze de Setembre, també els divendres al Carrer de
Joana Raspall presenta uns 5.500 vehicles.



L’Av. Onze de setembre té la punta en sentit N-340 per la tarda entre les 18:15 i les
19:15 amb puntes de 531 vehicles a l’hora (9.63% de la IMD del dia).



En sentit B-23 la punta es localitza pel mati, entre les 7:30 i 8:30 amb punta de 577
vehicles hora (8.7% de la IMD del dia).



Els nivells de servei detectats com a màxim a les microsimulacions sobre l’estat actual
son C a l’Av. Onze de Setembre i en hora punta.



A l’entorn de la rotonda es preveu el creixement de 141.734,4 m2 de sostre, relacionats
amb la MPPGM a l’entorn de la ciutat esportiva del FCB-Sant Joan Despí-Barcelona.



Aquest creixement generarà uns 430 vehicles en hora punta que es repartiran pels
diferents accessos. Es considera que la meitat passaran per la rotonda per arribar a
entrar pel Carrer de Joana Raspall.



En un futur es consideren dos opcions per la semaforització de la rotonda, una regulació
1, copiant el sistema de la rotonda del carrer major on passen tots els vehicles i després
tots els vianants i una regulació 2, on primer passen els vehicles de les avingudes i els
vianants dels carrers i després passen els vehicles dels carrers i els vianants de les
avingudes.

d. Al entrar a la rotonda en ambre, els vehicles sempre es mouen amb precaució en
tots els seus moviments.
Considerant que el present projecte s’ha redactat conforme a les instruccions rebudes, a la
legislació vigent i que la solució adoptada ha estat allò suficientment definida i justificada, tant
en els seus aspectes tècnics com econòmics, se sotmet a l’aprovació dels diferents
organismes competents

SERVEIS AFECTATS
No existeixen serveis generals ni de servitud que puguin afectar o condicionar el
desenvolupament de les obres projectades

ESTUDI DEL TERRENY
No s’ha realitzat estudi geotècnia previ, pròpiament dit, per no resultar necessari per la
valoració i execució de les obres contemplades en aquest projecte.
Els estudis previs del terreny s’han limitat a una inspecció “in situ”, realitzada per l’equip tècnic
redactor d’aquest projecte. No existint raons que aconsellin la realització d’assajos o estudis
més profunds, donades les característiques de l’obra civil a executar.

SITUACIÓ ACTUAL
Rotonda Intersecció entre l’avinguda Onze de Setembre, avinguda del Sol i el carrer de Joana
Raspall
Actualment aquesta cruïlla té passos de vianants però no estan semaforitzats i compleixen les
condicions d’accessibilitat. Per donar continuïtat a la xarxa contínua d’itineraris per a bicicletes
de l’avinguda Onze de Setembre cap a l’avinguda del Sol, incorporant tots els passos de
vianants de la cruïlla i semaforitzar-los.
Estat actual de la rotonda:

Un cop simulades les dos opcions de regulació i descartades altres opcions per ineficients, es
conclou que tot i que les dos són possibles, es recomana l’opció de regulació 1, donat que:
MEMÒRIA
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aplicable, per tant, s'han de complir en tot moment les normes vigents aplicables tant en
matèria de seguretat, així com a cada àrea o labor realitzada portada a efecte per aconseguir
la fi desitjada, complint cada normativa sectorial (muntatges elèctrics, obra civil, etc.).

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les instal·lacions es realitzaran sota l'estricte compliment de la normativa que els sigui
aplicable, per tant, s'han de complir en tot moment les normes vigents aplicables tant en
matèria de seguretat, així com a cada àrea o labor realitzada portada a efecte per aconseguir
la fi desitjada, complint cada normativa sectorial (muntatges elèctrics, obra civil, etc.).
Es vol instal·lar la semaforització corresponent a tota la rotonda. També es farà un nou carril
per a ciclistes. La comunicació s’haurà per sistema 4G.
Les solucions que s’adoptaran seran del següents característiques:


Es farà 4 creuaments nous de calçada transversal.



La duració de las fases serà variable, en funció d’un programari establert “a priori” que
serà validat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.



S’instal·larà un nou regulador semafòric i escomesa, per la vorera costat nord oest.



Aquesta rotonda no es centralitzada.



Es farà un carril per a ciclistes.



Es farà un recreixent de pas de vianants.

Consideració a la supressió de barreres arquitectòniques:
Les instal·lacions projectades no suposen cap tipus de barrera arquitectònica.
7.1. INSTAL·LACIÓ I OBRA CIVIL
El sistema es fonamenta en els equips anteriorment esmentats. Tots els equips oferts hauran
d’acomplir les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Projecte.
La instal·lació dels semàfors es farà sobre bàculs o columnes, l’equipament de
comunicacions, Regulador i altres necessaris es realitzarà en armari antivandàlic. La
instal·lació haurà d’estar protegida.
Sobre la base d'allò anteriorment exposat s'executaran les unitats generals d'obra que a
continuació s'indiquen i que complementen a les quals en l'actualitat ja es troben executades:

6.1. NORMATIVA APLICABLE
Les instal·lacions es realitzaran sota l'estricte compliment de la normativa que els sigui
MEMÒRIA
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vianants del pas de C. Joana Raspall.

 Canalitzacions

• Canalització en calçada o vorera.
 Pericons



La fase “B” obrirà els vehicles per C. Joana Raspall que hi son a la rotonda.



La fase “C” obrirà els vehicles per C. Joana Raspall cap a l’avinguda Onze de Setembre
i del Sol i els vianants de l’avinguda Onze de Setembre i del Sol.

• Els pericons han de tenir a la tapa el logo de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

7.6. CARACTERÍSTIQUES DEL REGULADOR SEMAFÒRIC

 Fonaments

• Fonament per a bàculs o columnes
• Fonament per a senyal
7.2. PRESES DE TERRA
 Xarxa de terres mitjançant placa o pica.

7.3. CABLES D‘ENERGIA
 Les seccions en mm2, considerades, entre d’altres, són: 1x50, 2x6, 2x16, 3x25, 3x35,

4x6, 4x10, 4x16.
L’adjudicatari haurà de justificar la secció escollida i els càlculs justificatius en base als
equips a instal·lar i a la distància al punt d’escomesa.
7.4. SISTEMA ANTI-VANDÀLIC
 Armaris situats als carrers.



Aquest sistema constarà, de temperatura i de porta oberta

El regulador es l’equip encarregat de controlar, mitjançant les ordres programades, el control
dels semàfors en cada cruïlla on esta instal·lat. El regulador disposa de la electrònica
necessària per controlar i gestionar tots els grups semafòrics de que està formada la cruïlla
que està sota el seu control. La cara visible d’aquesta electrònica, es presenta en forma de
targetes de sortida, que en general podran controlar dos grups per targeta, tot i que no es
descarta que hi puguin suportar 4. El número de targetes amb les que s’equipi el regulador,
indicarà el màxim de grups que serà capaç de controlar el regulador. Així doncs, cada
regulador haurà d’estar dotat com a mínim amb un número de targetes suficient com per
donar servei a tots els grups. En cas que la cruïlla augmentés el número de grups a controlar,
això es solucionaria afegint targetes fins a satisfer les necessitats requerides. Així doncs, els
regulador són els encarregats de donar la potència elèctrica a través de cable de coure, que
alimentaran les òptiques de colors, en aquest cas, discos de LED. Per tant, hauran de ser
capaços d’emetre senyals elèctriques en el voltatge adequat per donar servei als semàfors.
Tanmateix, el regulador està alimentat amb tensió de xarxa de 230 VCA, per lo que haurà
de ser capaç de produir la transformació necessària de voltatge, entre la seva font
d’alimentació i les seves sortides, en aquest cas a 42 VCA, als semàfors. Per tant, tots els
interfases de senyals amb equips auxiliars, com ara pilones, senyals ocultes, comandament
d’equips reguladors de senyals panels informatius càrrega/descàrrega, equips reguladors
balises, etc., es realitzaran a 42 VCA, tot i que la seva tensió de treball és de 230 VCA


Les principals funcionalitats del sistema de vigilància seran:
Exploració continua dels senyals d’alarma, detecció d’alarmes i informació en Temps Real al
Centre de Control.
El sistema antivandàlic que s’instal·larà a cadascun dels armaris haurà de disposar com a
mínim dels següents mòduls:
 Sensor de porta oberta

Tecnologia LED. S'estableix com a estàndard per a les noves instal·lacions dels focus de
LED, amb un consum molt inferior a les làmpades d'incandescència i una vida útil superior.
Aquests focus estaran alimentats pel regulador a 42v en corrent altern.
Lluminositat reduïda. Els reguladors comptaran amb la possibilitat d'atenuar la llum dels
semàfors que controlen per evitar enlluernaments i reduir el consum d'energia.


 Sensor d’excés de temperatura

Característiques principals

Components principals

Armari

7.5. ESTUDI DE LES FASES SEMAFÒRIQUES

El regulador, i si escau el SAI opcional, seran subministrats en un armari resistent a la
corrosió amb un acabat exterior de color gris RAL 7001 que presenti propietats anti-graffiti.



El conjunt haurà de superar les proves de resistència ambiental descrites a la norma UNE

La fase “A” obrirà els vehicles per l’avinguda Onze de Setembre i del Sol. També els
MEMÒRIA
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de tensions d'entrada de 184 VAC a 265 VAC (230 VAC, + 15% 20% ). El fabricant
pot optar per garantir un correcte funcionament d'aquí a un rang de tensions més
ampli. La font d'alimentació del regulador serà l'encarregada de subministrar les
tensions necessàries per al funcionament de l'electrònica i els 42 VAC per a
l'alimentació dels semàfors.

135.401-2 EX3 i les de compatibilitat electromagnètica prescrites per la norma de producte
A 502.934, amb els graus de severitat determinats pel document Regulador semafòric.
Proves d'homologació.
L'equip ha d'estar plenament operatiu en el rang de temperatura exterior comprès entre 10ºC i + 55ºC, per la qual cosa haurà de disposar dels mecanismes necessaris, dotats de
filtres de protecció, perquè la temperatura interior no sobrepassi la tolerada pels
components, així com perquè no es produeixi condensació.



Pel que fa a microtalls de tensió, el sistema es classificarà com a Classe E1, segons
el que especifica la norma UNE 135.401-2 E. Per tant, microtalls de durada inferior a
50 ms no hauran d'afectar la Manera de Control de sistema, mentre que en el cas
que la durada de el tall sigui superior a 300 ms el sistema haurà d'apagar els
semàfors i iniciar una seqüència de posada en marxa.



Si la tensió d'alimentació queda per sota de la tensió mínima de funcionament
garantida pel fabricant (que en cap cas podrà ser superior a 184 VAC), el regulador
enviarà una alarma a el Centre de Control i procedirà a apagar les sortides. Per
garantir un funcionament estable, el regulador només tornarà a entrar en servei,
iniciant una seqüència de posada en marxa, quan la tensió d'alimentació superi el
llindar de 195 VAC (230VAC -15%).



Si la tensió d'alimentació queda per sobre de la tensió màxima de funcionament
garantida pel fabricant (al menys 265 VAC) l'equip no ha de presentar cap
senyalització insegura ni patir altres danys que els relatius als dispositius de
protecció.



El regulador disposarà de mecanismes de lectura de la tensió de l'escomesa
elèctrica. En cas que aquesta quedi fora d'un rang configurà ble establert (que no té
necessàriament que coincidir amb el rang admissible).

El regulador disposarà d'un termòstat de control de la temperatura de l'interior de l'armari.
En el cas que aquesta superi l'establerta pel termòstat, s'enviarà una alarma de
temperatura a el Centre de Control i es procedirà a apagar les unitats òptiques.
L'armari disposarà d'un detector de porta oberta que anirà connectat a una entrada auxiliar.
L'armari disposarà d'un pany amb clau universal per a tots els reguladors que habilitarà un
sistema d'obertura o tancament més robust (maneta), no podent ser aquest un tancament
habitual amb clau allèn, cuadret o triangle.
L'interior estarà convenientment compartimentat facilitant la instal·lació, connexionat i
manteniment i anirà muntat sobre basament de formigó, no inferior als 30 cm d'alçada.
Unitat Central
Watch-Dog
La unitat central de regulador tindrà un sistema de vigilància "watch-dog timer" de manera
que,


Feu un reset de l'equip si passa un temps sense ser activat pel programa

Escomesa Elèctrica



Envia una Alarma de reset a l'acabar la reinicialització deguda a la seva actuació

El regulador ha de ser resistent a les situacions elèctriques especificades.

Memòria de paràmetres



El regulador emmagatzemarà els paràmetres en memòria no volàtil (per exemple, memòria
Flash) i no fàcilment extraïble.

Rellotge GPS

Haurà d'incorporar interruptors magnetotèrmic i diferencial monobloc amb
rearmament automàtic.

La integritat dels paràmetres estarà garantida mitjançant un codi CRC. La decisió de l'CRC
originarà una alarma i l'apagat de l'encreuament.



El rellotge intern de regulador podrà sincronitzar-mitjançant un rellotge GPS. Es
tracta d'un component físic que proporciona l'hora GMT5.

Alimentació



L'antena GPS no ha d'estar coberta per material absorbent a la banda L (10.23Mhz).

Aspectes generals

Rellotge DCF77



El regulador s'alimentarà a la tensió nominal de 230 VAC (directament de l'escomesa
elèctrica u través d'un SAI opcional) i haurà de funcionar correctament dins el rang
MEMÒRIA



El rellotge intern de regulador podrà sincronitzar-mitjançant un receptor DCF77. Es
tracta d'un component físic, basat en la transmissió de l'hora legal6 efectuada per
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l'emissora DCF77.


L'antena estarà situada de manera que permeti una bona recepció a la banda de
77,5 kHz.

El regulador disposarà d'un interruptor general de 2 posicions amb la següent
funcionalitat:


Posició normal. Quan l'interruptor està en posició normal, l'estat de les senyals de sortida
a semàfors correspondrà a les ordres donades pel regulador.



Posició de test. Quan l'interruptor pas a la posició de test, el regulador entrarà en estat
de prova i es realitzaran les accions següents:

Entrades digitals
Entrades per detectors i polsadors
El regulador disposarà a el menys de 8 entrades digitals per detectors i polsadors,
activades mitjançant contactes lliures de tensió.

- A l'entrar en posició de test s'enviarà una alarma a l’ajuntament.



- Els semàfors estaran apagats, amb independència de les ordres que en aquest
moment estigui donant el regulador.

Cada entrada tindrà aïllament galvànic. El fabricant ha de declarar els valors
d'impedància d'entrada, els llindars de tensió alta i baixa (que hauran de quedar dins
dels límits definits per la norma espanyola 135.401-2) i els valors màxims de
sobretensió admesos.

- El regulador continuarà activant les sortides que corresponguin a el pla vigent,
però no enviarà alarmes a l’ajuntament.



Cada entrada es pot utilitzar indistintament per detector o per polsador.



Les entrades assignades a un detector d'acumular com a mínim comptatge i temps
d'ocupació.

Aquesta funcionalitat opcionalment podrà realitzar-se per ordre de teclat.



Qualsevol entrada - detector o polsador - pot ser usada en plans actuats

Circuits de govern de les sortides



Es podran definir detectors virtuals com combinacions lògiques de detectors físics i
virtuals.

Els circuits de commutació seran d'estat sòlid.

Quan l'interruptor torni de nou a la posició normal, s'informarà a l’ajuntament i s'iniciarà
una seqüència de posada en marxa.



Cada grup tindrà circuits independents per a cada un dels 3 colors (vermell, ambre i
verd) i cada un d'ells podrà suportar fins a 5 unitats òptiques en paral·lel.



Cada color pot governar una càrrega de 100 W i podrà estar en curtcircuit permanent
sense que això impliqui un altre dany per a l'equip que la substitució de el fusible de
protecció.



Cada grup pot tenir 2 colors actius.

Entrades auxiliars
El regulador disposarà a el menys de 8 entrades auxiliars, activades mitjançant
contactes lliures de tensió.


Cada entrada tindrà aïllament galvànic. El fabricant ha de declarar els valors
d'impedància d'entrada, els llindars de tensió alta i baixa (que hauran de quedar dins
dels límits definits per la norma espanyola 135.401-2) i els valors màxims de
sobretensió admesos.



El regulador llegirà l'estat de les entrades auxiliars un cop per segon i tractarà els
canvis d'estat com alarmes.



Es podrà consultar l'estat de les entrades auxiliars utilitzant els directives previstes
en el protocol.

Sortides per a control de grups
Interruptor de sortida a unitats òptiques

MEMÒRIA

L'estat de cada color serà Encesa o Off, on l'estat Encesa per al conjunt de regulador físic,
podrà tenir 2 nivells:


Lluminositat plena.



Lluminositat atenuada (Dimming)

L'organització de la cruïlla en grups semafòrics quedarà reflectida físicament en:


La modularitat dels circuits electrònics



La connexió a l'armari de regulador
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La numeració i identificació de grups i colors.

Circuits de comprovació de les sortides
El regulador disposarà d'un mecanisme de lectura analògica de la tensió comuna de sortida
a les unitats òptiques. En cas que la tensió de sortida quedi fora de la franja admissible
(tensió nominal, + 15%, -20%) es generarà la corresponent alarma, tenint en compte una
certa histèresi per evitar l'enviament de múltiples avisos en curts períodes de temps.
A cada grup:


Les tres sortides de colors tindran circuits de detecció de tensió per verificar que la tensió
de sortida correspon a el nivell de tensió activat (il·luminació plena, il·luminació atenuada
o apagat).



Les tres sortides de colors tindran circuits de mesura d'intensitat

La precisió de les mesures anteriors serà adequada per detectar variacions de consum de
2 Watts.
Sincronisme (Coordinació per cable)

En aquestes dues posicions la clau es podrà introduir i extreure.
A més hi pot haver dues posicions opcionals addicionals (en sentit contrari a les posicions
fixes):


Control manual de fase: el regulador manté estàtica la fase principal en curs.



Avanç manual de fase: el regulador avança a la següent fase principal de l'estructura
actual, passant per les transicions corresponents. Aquesta no és una posició estàtica de
la clau, sinó que correspon a un "cop de clau", i té retorn automàtic a la posició "Control
manual de fase"

En aquestes dues posicions opcionals no es podrà introduir ni extreure la clau.
Comunicacions
El regulador disposarà de:


Un port Ethernet 10 / 100Mb. El senyal de sortida del regulador serà de cable de coure,
i es connectarà a un adaptador exterior, situat a nivell de borns.



Un port RS232 per a la connexió d'un terminal portàtil de manteniment. o qualsevol
dispositiu de manteniment del regulador ha de poder emprar aquest port. La connexió
d'un terminal donarà avís a el Centre de Control.



Un port RS232 de reserva per a altres usos.



Un port USB 1.1. per servei.

Receptor de sincronisme
El regulador tindrà una entrada per contacte lliure de potencial per sincronització.
Emissor de sincronisme
El regulador disposarà d'una sortida per sincronitzar a altres equips. Aquesta sortida
permetrà la creació d'àrees coordinades mitjançant la connexió d'equips en cascada,
La sortida de sincronisme s'activarà quan el regulador està en funcionament autònom. En
condicions normals, s'emetrà un impuls com a rèplica o rebut per la entrada de sincronisme.
En cas d'absència de senyal d'entrada de sincronisme, es generarà un impuls a l'inici de el
pla.
Aquest mecanisme permetrà la recuperació de sincronisme per trams en cas de ruptura del
cable de sincronització.
Clau de guàrdia
El regulador suportarà la instal·lació d'una clau per a control manual. Generalment l'ús
d'aquesta clau està reservat a la Policia Local.
La clau tindrà com a mínim 2 posicions:


Repòs: la clau no actua sobre el regulador.
MEMÒRIA

Intermitent: l'encreuament es manté en intermitent, és a dir, tots els focus apagats
excepte els ambres de vehicles i protecció de vianants que estan en intermitència lenta.

Modularitat
Alguns elements del regulador han de ser modulars, facilitant la seva adaptació a
instal·lacions amb diverses exigències.
La modularitat implica que:


Quan una capacitat descrita en el document no es defineix explícitament com modular
o com a opcional, s'entén que forma part de l'equip bàsic.



Quan es defineix una prestació com modular, l'únic element necessari per estendre-la
és el mòdul mateix. L'equip ha de tenir capacitat per allotjar i governar els mòduls
addicionals sense cap altre requisit.

Partint d'aquestes exigències es defineixen dos models de regulador:
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Regulador Bàsic fins a 16 grups semafòrics



Regulador Ampliat fins a 32 grups semafòrics

dimensions de les òptiques de LED, i millorarà l’impacta ambiental que genera el propi producte.
Complirà la marca CE i la marca de Producte Ecològic.

La taula següent presenta les característiques de modularitat que es requereixen en
aquests reguladors. En ella:


Equip mínim, indica el nombre mínim de senyals que ha de suportar l'equip en la seva
configuració bàsica.



Capacitat prevista, indica el nombre mínim de senyals que ha de suportar l'equip en la
seva configuració màxima

Modularitat, indica el nombre de senyals addicionals que es suportaran mitjançant l'addició
d'un mòdul.
7.7. CARACTERÍSTIQUES DELS SEMÀFORS

El conjunt del semàfor serà preferentment fabricat en material termoplàstic, per exemple policarbonat
auto extingible, i amb protecció a l'ultraviolat. El policarbonat té bona resistència als impactes, és bon
aïllant elèctric, i les seves característiques mecàniques són inalterables durant 10 anys. També
s'acceptaran altres materials o diferents tipus de material, sempre i quan compleixin amb les exigències
mecàniques. Aquests materials han de ser iguals o més respectuosos amb el medi ambient que el
policarbonat proposat.
Tots les elements que composin el semàfor compliran les característiques de deformació màxima
permanent o transitòria, descrites en la norma UNE-EN12368:2006.
Tots els elements metàl·lics que pugui incloure el semàfor incorporaran un tractament anticorrosiu.
Els passos de rosca dels cargols que fixin elements metàl·lics, seran del tipus mètric decimal.

El semàfor es un element funcional de senyalització lluminosa de seguretat viària, amb
tecnologia a les òptiques de LED, que s’encarrega de senyalitzar segons la informació que
l'hi arriba del regulador, el estat necessari per la regulació del trànsit. En el nostre sistema,
el semàfor, és l’element terminal de totes i cada una de les actuacions. Els equips físics
semàfors que s’instal·laran en l’àmbit de projecte, seran de clàssic disseny. L’alimentació
elèctrica dels focus dels semàfors, provenen directament del regulador. Això vol dir, que els
semàfors únicament fan la funció de suport dels propis focus. En cap cas, es produeix cap
mena de control des del propi semàfor, a excepció dels que únicament disposen de mòdul
d’intermitència, que no depenen de cap regulador. En cas que la òptica disposi d’alguna
figura, com ara un vianant, bicicleta o similars, s’aconseguirà amb una màscara amb la forma
de la esmentada figura. D’aquesta manera, els projectors lluminosos són els mateixos per a
totes les figures, poguent-ne canviar les mateixes en funció de l’ús que se l’hagi de donar.


Les juntes seran preferentment de cautxú injectat tot i que podrà utilitzar-se algun altre material que
garanteixi la estanquitat IP55 de la carcassa.

Característiques elèctriques



El cablejat del semàfor complirà el disposat en el vigent Reglament de Baixa Tensió (R.D. 842/2002).
El semàfor satisfarà les següents especificacions elèctriques a fi de garantir la seguretat del conjunt
tant per a operaris com per a ciutadans, així com facilitar les tasques de muntatge, desmuntatge i
manteniment:


Tensió d'alimentació del conjunt semafòric: 42 V ó 230 V AC



Característiques de la regleta de connexió: tipus cep o ressort. Si el conjunt del semàfor
incorpora elements metàl·lics accessibles des de l'exterior, aquests disposaran d'un pern
per a la seva connexió de presa de terra.



En la zona de connexió del cable procedent de l'exterior es preveurà la senyalització
indicadora de perill.



Tots els suports que siguin metàl·lics incorporaran perns per a la seva connexió a la presa
de terra.

Característiques tècniques del semàfor

En aquest document es defineixen les característiques tècniques que complirà el nou semàfor.
El disseny del conjunt semafòric inclourà: cos o carcassa, accessoris de fixació (a columna o bàcul),
suports, pantalles de contrast i altres elements opcionals.
La fabricació i disseny de les carcasses per a semàfors s'ha de realitzar complint la normativa "NORMA
EUROPEA EN 12368 DEL COMITÉ EUROPEODE NORMALIZACIÓN: CEN" en els apartats que
apliquin a la carcassa o al conjunt del semàfor i la norma "ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL".



Característiques dels materials



Característiques mecàniques

El conjunt del semàfor serà un disseny integrat en el mobiliari urbà, que mantindrà la imatge del
semàfor com a element funcional de senyalització lluminosa de seguretat viària, compatible amb les
MEMÒRIA



Especificacions òptiques

La carcassa del semàfor garantirà que les condicions de visibilitat de les òptiques és la idònia. La
carcassa tindrà la possibilitat d'instal·lar viseres que permetin evitar la visualització del semàfor per a
certs carrils com s'utilitza actualment en determinades interseccions.



Mòduls i conjunts
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Tipus de mòduls Quan es parla de mòduls es ve a referir als tipus de semàfors segons les seves mides,
prenent com a referència el diàmetre d'una òptica:


Mòdul de 300 mm. S'utilitza per a semàfors de vehicles



Mòdul de 200 mm. És la mida més habitual, i s'utilitza tant per semàfors de vehicles com
de vianants i bicicletes. Aquesta carcassa també s'utilitza per als semàfors d'invidents i per
als polsadors de vianants.



Mòdul de 100 mm. S'utilitza per als semàfors repetidors

El maneguet que subjecta la base del semàfor disposarà d'una corona dentada que permetrà
l'orientació del semàfor al mateix temps que garanteix la impossibilitat d'orientacions accidentals.
S'hauran de contemplar els següents tipus de suports de fixació a la columna o bàcul:


Seients per a columna bàcul. Funció: suportar una unitat semafòrica suspesa verticalment des
d'una columna bàcul. Les dimensions dependran del semàfor que han de subjectar. Hauran
d'ajustar-se perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, garantint
un contacte ferm.



Suport per a fixació lateral a columna vertical. Funció: suportar una unitat semafòrica en
columna vertical adossada lateralment a una columna. Podran tenir unes mides màximes de
sortint per a cada tipus de semàfor de forma que aquest no es separi més de 80 mm de
l'element al que està subjectat.



Suport doble. Funció: suportar dues unitats col·locades simètricament sobre una columna
vertical. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors
instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm.



Suport triple. Funció: suportar tres unitats col·locades simètricament respecte del central sobre
una columna vertical.

Tipus de conjunts a dissenyar A continuació es relacionen els conjunts bàsics
que es muntaran:



Conjunt vehicles • Format per 3 mòduls (13/200, 13/300/200/2001)


Format per 2 mòduls (12/200)



Format per 1 mòdul (11/200)
Conjunt per a vianants i bicicletes





Format per 3 mòduls, que inclou semàfor invidents o mòdul intermitent (12/200 PPC +
11/200)



Format per 2 mòduls (12/200 PPC

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
El pressupost d’execució material (PEM) es fixa en la quantitat de 136.692,149 € IVA exclòs.

Connexió elèctrica de les òptiques en els mòduls

Els mòduls hauran de disposar d'orificis que permetin el cablejat elèctric de manera fàcil, sense eines.
El sistema ha de disposar d'un sistema de conexionat segur i de fàcil desconnexió que permeti la
substitució de les òptiques en el menor temps.



El pas de cables no tindran fregaments ni arestes tallants.

Alçada de muntatge

Els semàfors de vehicles s'instal·laran al menys a 2,70 m d'alçada i els semàfors de vianants a 2,35
m.



L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 28.705,351 €
La despesa derivada d’aquesta contractació IVA inclòs, es farà efectiva de la següent manera:

Els suports també permetran el pas de cables.



L’oferta econòmica no podrà superar el pressupost assenyalat en aquest plec.

Any 2020: 165.397,500 € IVA inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària Sistemes de
control i regulació de trànsit sempre condicionat a l’aprovació definitiva del pressupost de
l’anualitat al 2020.

El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
TRLLCSP és de 136.692,149 € IVA exclòs.

Suports

Disposarà de sistemes de subjecció que uneixen els conjunts semafòrics tant a columna com a bàcul.
Els més habituals són els suports i els seients.
El muntatge o desmuntatge del semàfor sobre el suport tindrà dispositius antiafluixaments i no
desmuntables amb personal no autoritzat sense eines.

MEMÒRIA

RESUM DE PRESSUPOST
Aplicant als amidaments obtinguts en el Pressupost d’aquesta obra els preus que figuren en
el Quadre de Preus núm. 1, s’obté el Pressupost d’Execució Material, el qual incrementat en
un 19% (13% de Benefici Industrial i 6% de Despeses Generals) dóna lloc al Pressupost
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d’Execució per Contracta. Incrementant aquest, alhora, en el 21%, corresponent a l’IVA,
s’obté el Pressupost General.
114.867,352 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………………………
14.932,756 €
13 % Despeses generals sobre 114.867,532 €……………………………………………………………
6.892,041 €
6 % Benefici industrial sobre 114.867,532 €……………………………………………………………

Subtotal

136.692,149 €

28.705,351 €
21 % IVA SOBRE 136.692,149 €……………………………………………………………………………..

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

165.397,500 €

Sant Joan Despí, març de 2020

L'Autor de l'Estudi:
David Soler Grima
Enginyer d’obres Públiques especialitzat en transports i serveis urbans
Director de Projectes de DOyMO
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MEMÒRIA
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A l’annex núm. 1 d’aquesta Memòria es recullen àmpliament justificats tots els preus de mà
d’obra, maquinària, materials i preus auxiliars, els quals han servit de base pel càlcul dels preus
descompostos que també figuren en aquest Annex.

general i es preveu que algunes parts se subcontractaran a d’altres empreses. L’aplicació serà
en forma de % sobre el total de les partides d’obra que conformen la part de subcontractació de
l’obra.

A la partida Despeses Generals queden inclosos quants cànons de contractes, autoritzacions,
llicències i permisos municipals o estatals es precisin per la execució de les obres i per la
legalització de totes les instal·lacions.

DESPESES INDIRECTES
Es consideren despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin
directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra

Per cadascun dels preus aplica:
DESPESES DIRECTES D’OBRA
Segons l'article 130 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, es considera que l'IVA no està inclòs en cap tipus de despesa.
Formen part de les despeses directes d'obra:

 La mà d’obra, amb els plus, càrregues i seguretat social, que intervé directament en

l’execució de la unitat d’obra.
 Els materials, amb preus resultants a peu d’obra, que resten integrats en la unitat de què
es tracti o que es necessitin per executar-la.
 La repercussió de l’import de ruptures i minves produïdes durant el transport intern i la
realització de les unitats d’obra s’inclou com a increment de consum de material en les
corresponents unitats d’obra.
 Les despeses d’amortització i de conservació de la maquinària i de les instal·lacions

Segons l’article 130 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, s’han de considerar les despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació
d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons
provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així com les del personal tècnic i administratiu
adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
Totes aquestes despeses, excepció d'aquelles que s’hagin valorat al pressupost en unitats
d'obra o en partides alçades, s'han de xifrar en un percentatge dels costos directes, el mateix
per a totes les unitats d'obra, que el tècnic autor del projecte adoptarà en cada cas segons la
naturalesa de l'obra projectada, de la importància del pressupost i del termini probable
d'execució.
Les despeses indirectes inclouen els següents conceptes:

 Mà d’obra indirecta: Personal que no intervé de forma directa en l’execució de les unitats


DESPESES AUXILIARS
A la clàusula 51, "Precios", del Pliego de cláusulas administrativas generales para la
contratación del Estado (Decret 3854/1970 de 31 de desembre, BOE 40), s'indica que tots els
treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol
unitat d'obra es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin especificats
en la descomposició o descripció dels preus.






d’obra, atès que realitza exclusivament funcions de control, organització, distribució de
tasques, vigilància, etc.
Maquinària, útils i eines: Conjunt de maquinària, útils i eines que s’utilitza per a l’execució
de diverses unitats d’obra i que no és específic d’una d’elles.
Instal·lacions provisionals
Consum d’instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable, telèfon-fax.
Construccions provisionals i equipaments.
Control de qualitat.

Així doncs, no es poden repercutir despeses auxiliars als conjunts de partides d’obra, perquè ja
han estat contemplades dins l’import de les partides d’obra que els componen. D’igual manera,
a les partides d’obra no es poden repercutir despeses auxiliars sobre l’import dels elements
compostos que les formen.
A títol d’exemple s’engloben dins d’aquest apartat: bastida; eines petites estrictament
necessàries per fer la unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.); neteja de la runa produïda
per la realització de la unitat d’obra; trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra;
lloguer de petita maquinària; etc.
L’aplicació de les despeses auxiliars serà com a % sobre el total de la mà d’obra.
També es consideren despeses auxiliars les despeses de subcontracte, que comprenen les
despeses generals d’empresa i el benefici industrial de les empreses subcontractades. Aquestes
són les despeses addicionals al cost directe de l’obra quan està adjudicada a un contractista
MEMÒRIA
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PARTIDES D'OBRA
OBRA

1

CODI

UA

OC11000

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER
DE JOANA RASPAL
DESCRIPCIÓ

Quant.

P.Unitari

Subtotal

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES
M2 ORIGINALS O DE NOU SUBMINISTRAMENT SOBRE
SORRA O FORMIGÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

0,350

22,045 €

7,716 €

M2

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

1,000

11,767 €

11,767 €

PREU
30,955 €

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES SOBRE

M2 SORRA AMB APROFITAMENT DE LLAMBORDES

1,00

4,635 €

4,635 €

ORIGINALS. TOTALMENT EXECUTADA.

DEMOLICIÓ I CÀRREGA A MÀ D'EMPEDRATS DE

M2 LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT

1,00

1,260 €

1,260 €

1,00

12,096 €

12,096 €

OC11003

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE VORADA DE
QUALSEVOL MENA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I
ML
TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA.
TOTALMENT EXECUTADA.

5,560 €

OC11004

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE RIGOLA INCLÒS
ML BASE DE FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A
DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

11,013 €

AL LLOC INDICAT PER LA D.T.

PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANÍTICA DE 10X9X10

M2 SOBRE LLIT DE SORRA.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ AMB MARTELL
M2 TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA
I CÀRREGA SOBRE CAMÍO.
PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANÍTICA DE 18X9X12,
SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE RESISTENCIA DE 20
M2 N/MM2 DE 20 CM DE GRUI, LLIT D'ULL DE PERDIU
DE 5 CM, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA.

OC11001

1,00

2,186 €

10,778 €

DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGÓ.

1,000

1,980 €

1,980 €

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

0,030

17,750 €

0,533 €

ML

RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.

1,000

8,500 €

8,500 €

ARRENCADA I REPOSICIÓ EN ZONA ENJARDINADA
(GESPA). TOTALMENT EXECUTADA.

2,186 €

10,778 €

M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC
O ASFÀLTIC ESPECIAL COLOR EN CALÇADA
D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT.
TOTALMENT EXECUTADA.

ML

TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB
DISC DE DIAMANT

2,00

0,770 €

1,540 €

OC11005

M2

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE 20 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MECÀNICS

1,00

3,705 €

3,705 €

OC11006
OC11007

UD TALL DE CARRIL NOCTURN
UD TALL DE CARRIL DIÜRN

OC11008

DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ AMB RETIRADA I
M3 TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA.
TOTALMENT EXECUTADA.

M3

M2

OC11002

1,00

ML

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS
A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ
DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLOSETES
NORMALS, DECORATIVES O ESPECIALS DE
MORTER COMPRIMIT EN VORERA. TOTALMENT
EXECUTADA

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

MEMÒRIA

29,824 €

0,20

1,00

20,045 €

20,570 €

4,009 €

M3

1,000

5,200 €

851,000 €
625,000 €
21,437 €

1,000

21,437 €

21,437 €

OC11009

TUB DE P.V.C. SÈRIE LLISA DE 110 mm. DE
ML DIÀMETRE 4 ATMOSFERES DE PRESSIÓ AMB UN
ESPESSOR DE 3,2 mm.

4,870 €

OC11010

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA A L' INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
ML AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

2,690 €

20,570 €

24,682 €

ENDERROC DE FONAMENT FORMIGÓ EN MASSA,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

5,970 €

5,200 €
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OC11011

OC11012

OC11013

REPARACIÓ TUBULAR VORERA, MITJANÇANT
EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE
QUE L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS
ML DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE MITJA CANYA,
LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL
CONJUNT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT,
PER A LLARGADES FINS A 2m TOTALMENT
EXECUTADA.

M3

34,980 €
OC11014

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT
EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR
I CORRUGAT A L'EXTERIOR, DEL MATEIX
ML DIÀMETRE QUE L'EXISTENT, MANIGOT
D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ
DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I
FORMIGONAT DEL CONJUNT, PER A LLARGADES
FINS A 2m. TOTALMENT EXECUTADA.

47,546 €

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL
AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE
0,40 M D'AMPLADA PER 0,60 M DE PROFUNDITAT,
ML INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE 1
TUB DE PE ø 11 CM DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR.
TOTALMENT EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT.

M2

0,400

10,560 €

4,224 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

0,160

52,240 €

8,358 €

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

0,180

M3

ML

H
H
M3

7,936 €

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

1,000

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,030
0,030

18,190 €
15,770 €

0,546 €
0,473 €

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

26,010 €

4,162 €

MEMÒRIA

2,240 €

58,010 €

2,320 €

36,926 €

M2

DEMOLIICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE
GRUIX I 1M D'AMPLARIA, COM A MÀXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL.

0,400

10,040 €

4,016 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

0,400

10,560 €

4,224 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

0,160

52,240 €

8,358 €

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

0,080

44,090 €

3,527 €

ML

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

1,000

2,240 €

2,240 €

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,030
0,030

18,190 €
15,770 €

0,546 €
0,473 €

M3

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

26,010 €

4,162 €

M3

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

0,040

58,010 €

2,320 €

M3

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM. CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

0,400

17,650 €

7,060 €

H
H
44,090 €

0,040

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 1 TUB DE
PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
ML CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I
PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

30,259 €

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

2,240 €
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OC11015

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE
PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
ML CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I
PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

M2

0,400

10,040 €

4,016 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

0,400

10,560 €

4,224 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

0,160

26,120 €

4,179 €

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

0,080

ML

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

2,000

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,060
0,060

18,190 €
15,770 €

1,091 €
0,946 €

M3

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

26,010 €

4,162 €

M3

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

M3

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM. CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

OC11016

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE
PE ø REPOSICIÓ 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
ML EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ
HM20, EN VORERES DE RAJOLA ESPECIAL
DECORATIVA COLOR INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ.
TOTALMENT EXECUTADA.

MEMÒRIA

0,400

10,040 €

4,016 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

0,400

10,560 €

4,224 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

0,160

26,120 €

4,179 €

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

0,080

44,090 €

3,527 €

ML

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

2,000

2,240 €

4,480 €

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,030
0,030

18,190 €
15,770 €

0,546 €
0,473 €

M3

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

26,010 €

4,162 €

M3

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

0,040

78,580 €

3,143 €

M3

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE
20X20X4 CM. CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE COLOR
AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA.

0,400

19,080 €

7,632 €

36,829 €

DEMOLIICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE
GRUIX I 1M D'AMPLARIA, COM A MÀXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL.

H
H

M2

DEMOLIICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE
GRUIX I 1M D'AMPLARIA, COM A MÀXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL.

44,090 €

3,527 €

H
H

0,040

0,400

2,240 €

78,580 €

17,650 €

4,480 €

3,143 €

OC11017

7,060 €

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLOS
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 4 TUBS DE
PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
ML CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
RASA DE 60 x 80 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I
PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES.
TOTALMENT EXECUTADA.

46,308 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

1,200

5,280 €

6,336 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

0,280

26,120 €

7,314 €

36,382 €
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M3

ML

H
H

M3

M3

OC11018

0,650

22,045 €

4,000

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,030
0,060

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

0,380

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

1,120 €

M2

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS.

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

2,240 €

4,480 €

OFICIAL 1A.
MANOBRE ESPECIALISTA.

0,060
0,060

18,190 €
15,770 €

1,091 €
0,946 €

M3

REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ
DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL.

0,160

15,770 €

2,523 €

9,095 €
7,885 €

M3

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT.

0,040

78,580 €

3,143 €

29,005 €

UT

SUBMINISTRAMENT FONAMENT DE FORMIGÓ
PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR
ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I
ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5
x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT

13,005 €

67,020 €

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE FONAMENT DE
FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI
ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I
ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5
x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT.

68,159 €

UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL, AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU
DE 90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT,
INCLOSOS ELS PERNS D' ANCLATGE. TOTALMENT
EXECUTAT.

308,805 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

1,000

10,040 €

10,040 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL

1,000

10,560 €

10,560 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS

0,730

52,240 €

38,135 €

OFICIAL 1A
MANOBRE ESPECIALISTA

3,000
3,000

18,190 €
15,770 €

54,570 €
47,310 €

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

0,890

44,090 €

39,240 €

H
H

4,480 €

0,273 €
0,473 €

11,022 €

OC11020

2,081 €

45,640 €

1,000

45,640 €

45,640 €
OC11021

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL
AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE
0,40 m D'AMPLADA PER 0,60 m. DE PROFUNDITAT,
ML INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
2 TUBS DE PE ø 11 cm DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR,
TOTALMENT EXECUTADA.
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL.

2,000

ML

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

14,329 €

M3 FORMIGÓ AMB UNA RESISTÈNCIA DE 250 Kg./m3.

M3

OC11019

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

24,722 €

0,040

0,160

0,180

10,560 €

26,120 €

44,090 €

0,422 €

4,179 €

7,936 €

OC11022

H
H

M3

MEMÒRIA
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M3

M2

OC11023

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

1,000

78,580 €

45,300 €

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

0,160

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15 A 30
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL

0,160

10,560 €

1,690 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS

0,060

52,240 €

3,134 €

OFICIAL 1A
MANOBRE ESPECIALISTA

1,600
1,600

18,190 €
15,770 €

29,104 €
25,232 €

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

0,110

44,090 €

4,850 €

M3

M2

UT

UT

OC11026

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

0,100

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

0,160

78,580 €

49,390 €

UT

SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x
60 cm.

1,000

16,940 €

16,940 €

UT

SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x
60 cm.

1,000

28,000 €

28,000 €

UT

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

1,000

15,523 €

15,523 €

UT

NETEJA I ADEQUACIÓ PERICÓ EXISTENT DE
QUALSEVOL MIDA. TOTALMENT EXECUTADA.

M3

CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB
CONTENIDOR DE 4 M3, FINS A ABOCADOR MIXTA,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

0,080

44,090 €

3,527 €

M3

EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,60 M D'AMPLÀRIA I 3 M
DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I
EN PRESENCIA DE SERVEIS

0,020

44,090 €

1,045 €

OFICIAL 1A
MANOBRE ESPECIALISTA

0,600
0,600

44,090 €
44,090 €

10,914 €
9,462 €

H
H

24,948 €

OC11029

UT

SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA
DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE.

23,847 €

OC11030

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE PLACA DE PRESA DE
TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE
REGISTRE.

35,091 €

UT

AMPLIACIÓ DE PERICÓ DE 40 x 40 cm AMB CABLES
EN SERVEI, A PERICÓ DE 60 x 60 cm. SENSE
PÈRDUA DE SERVEI, RECONSTRUÏDA AMB MAONS
GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL
MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE
INCLOURE AQUESTS. TOTALMENT EXECUTAT

211,570 €

OC11032

UT

ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PEDRES DE GRANIT
QUE FORMEN EL GUAL, PER PODER ACCEDIR A
COMPROVAR EL PAS DE CALÇADA. INCLÒS TALL
DE PEDRA PER PERICÓ SI FOS NECESSARI.
TOTALMENT EXECUTAT.

108,250 €

OC11034

UT

OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES
EXISTENTS

OC11035

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLANXA
M2 D'ACER PER A PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS EN
ZONES DE COTA ESCASSA

7,858 €

5,648 €

SUBMINISTRAMENT I INSTALA·LACIÓ DE
SEPARADOR VIAL PER A CARRIL BICI DE CAUTXÚ
SÒLID NEGRE EN UN BLOC COMPACTE AMB TIRES
REFLECTANTS DISENYATS PER A SEPARAR ELS
CARRILS (BUS, BICICLETES…). INCLÒS ELS
MATERIALS NECESARIS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ.

11,980 €

PERICÓ DE 60 x 60 cm. CONSTRUÏDA AMB MAONS
GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL
MARC I LA TAPA CORRESPONENTS. TOTALMENT
EXECUTAT.

109,853 €

MEMÒRIA

49,390 €

1,606 €

OC11031

35,300 €

1,000

45,300 €

79,122 €

10,040 €

UT

PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE
SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE
GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANÍTICA DE 10
CM DE GRUIX

63,650 €

UT

M3

OC11025

0,810

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 2400
AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN
DAU DE 40 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE
PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL
D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA,
INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR.
TOTALMENT EXECUTAT.

H
H

OC11024

BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA
ONZE DE
SETEMBRE,
AVINGUDA DEL SOL
I EL CARRER
DE DE
JOANA RASPALL
PROJECTE
EXECUTIU
DE SEMAFORITZACIÓ
DE TRES
CRUÏLLES
LA CIUTAT DE TERRASSA

2,320 €

38,080 €

Pàgina 23 de 143

SEM12001

SEM12004

SEM12005

SEM12006

SEM12007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MÒDUL
SEMÀFOR 11/200 QUADRAT DE COSTAT 200 mm.
AMB EL SISTEMA PER A INVIDENTS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

UT

SUBMINISTRAMENT MÒDUL SEMÀFOR 11/200
QUADRAT DE COSTAT 200 mm. AMB EL SISTEMA
PER A INVIDENTS.

1,000

UT

INSTALACIÓ MÒDUL SEMÀFOR 11/200 QUADRAT
DE COSTAT 200 mm. AMB EL SISTEMA PER A
INVIDENTS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT

1,000

280,040 €

21,600 €

REG12504

UT

SUBMINISTRAMENT SEMÀFOR 13/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.

1,000

480,339 €

480,339 €

UT

INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 13/200 AMB TECNOLOGIA
LED DE 42 VCA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

21,600 €

21,600 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR
11/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

SUBMINISTRAMENT SEMÀFOR 11/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.

1,000

232,680 €

232,680 €

UT

INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 11/200 AMB TECNOLOGIA
LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

21,600 €

21,600 €

SUP13002

UT

SUBMINISTRAMENT DE PROTECCIONS
REARMABLES (MAGNETOTÈRMIC + DIFERENCIAL)
PER REGULADOR DE TRÀNSIT.

1,000

378,000 €

378,000 €

UT

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS REARMABLES
(MAGNETOTÈRMIC + DIFERENCIAL) PER
REGULADOR DE TRÀNSIT. TOTALMENT INSTAL·LAT
I EN FUNCIONAMENT

1,000

105,000 €

105,000 €

UT

SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES DE 42
VCA.

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA
POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA
ÚTIL, 100 mm DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR
NORMAL i 35 cm D'ENCASTAMENT SENSE
INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES.

UT

SUBMINISTRAMENT COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA
DE VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA ÚTIL, 100 mm DE
DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i 35 cm
D'ENCASTAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES.

1,000

158,830

158,830 €

UT

INSTAL·LACIÓ COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE
VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA ÚTIL, 100 mm DE
DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i 35 cm
D'ENCASTAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES.

1,000

18,590

18,590 €

UT

SUBMINISTRAMENT PEÇA TAPAJUNTES PER
COLUMNA SEMAFÒRICA, DE POLIÈSTER, I
DIÀMETRE EXTERIOR ENTRE 20 I 24 cm.

26,320 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORT DE
270 mm DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN
SEMÀFOR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

37,230 €

UT

SUBMINISTRAMENT SUPORT DE 270 mm DE
SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR.

1,000

24,910

24,910 €

UT

INSTAL.LACIÓ SUPORT DE 270 mm DE SORTINT PER
A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

12,320

12,320 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SEIENT
D'ACER GALVANITZAT PER A BÀCUL. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

UT

SUBMINISTRAMENT SEIENT D'ACER GALVANITZAT
PER A BÀCUL.

1,000

11,990 €

11,990 €

UT

INSTAL·LACIÓ SEIENT D'ACER GALVANITZAT PER A
BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

9,230 €

9,230 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT
PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS, SUPORT
EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 mm.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

SUBMINISTRAMENT DE SUPORT PER ACOBLAMENT
DE DOS SEMÀFORS, SUPORT EN EL CENTRE I UN
BRAÇ DOBLE DE 500 mm.

254,280 €

SUP13006

UT

UT

SUBMINISTRAMENT SEMÀFOR 12/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

UT

INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 AMB TECNOLOGIA
LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

319,070 €
SUP13007
297,470 €

21,600 €

297,470 €

21,600 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR
12/200 BICI AMB VIANANT AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

319,070 €
SUP13011

SUBMINISTRAMENT SEMÀFOR 12/200 BICI AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.

1,000

INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 BICI AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

297,470 €
21,600 €

297,470 €
21,600 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
REGULADOR DE TRÀNSIT BÀSIC DE 42 VCA I FINS
A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

UT

SUBMINISTRAMENT DE REGULADOR DE TRÀNSIT
BÀSIC DE 42 VCA I FINS A 16 GRUPS.

1,000

6.050,930 €

6.050,930 €

UT

INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT BÀSIC
DE 42 VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

485,860 €

485,860 €

MEMÒRIA

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS REARMABLES (MAGNETOTÈRMIC +
DIFERENCIAL) PER REGULADOR DE TRÀNSIT.

501,939 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR
12/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

UT

21,600 €

UT

UT

REG12503

280,040 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR
13/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

REG12501

301,640 €

6.536,790 €
SUP13012
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40,630 €

177,420 €

21,220 €

21,220 €

1,000

14,870 €

11,990 €
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SUP13013

UT

INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER ACOBLAMENT DE
DOS SEMÀFORS, SUPORT EN EL CENTRE I UN
BRAÇ DOBLE DE 500 mm. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL
D'ACER GALVANITZAT DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190
mm DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE
3 mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4 mm FINS A
SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 m.
(MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT

1,000

7,440 €

9,230 €

UT

SUP13014

CAB14001

CAB14002

CAB14003

1,000

885,420 €

UT

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER
SEMÀFOR EN BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I
ENFUNCIONAMENT

UT

SUBMINISTRAMENT BAIXANT PER SEMÀFOR EN
BÀCUL.

1,000

21,140 €

21,140 €

UT

INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER SEMÀFOR EN BÀCUL.
TOTALMENT INSTAL·LAT I ENFUNCIONAMENT

1,000

3,600 €

3,600 €

1,000

112,570 €

112,570 €

24,740 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16
ML
mm2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

2,190 €

2,190 €

ML

INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS
MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ
SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

0,640 €

0,640 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE
CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE
ML ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV
0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

CAB14005

1,570 €

ML

SUBMINISTRAMENT CABLE DE CONNEXIÓ A
SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA,
DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 4X2,5
MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

0,930 €

0,930 €

ML

INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS
TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ
SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

0,640 €

0,640 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, ARMAT,
ML DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RVFV 0,6/1KV
4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

2,080 €

ML

SUBMINISTRAMENT CABLE DE CONNEXIÓ A
SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, ARMAT, DESIGNACIÓ
SEGONS UNE 21123: RVFV 0,6/1KV 4X2,5 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

1,300 €

1,300 €

ML

INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS
TIPUS MÀNEGA, ARMAT, DESIGNACIÓ SEGONS UNE
21123: RVFV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

0,780 €

0,780 €

2,240 €

ML

SUBMINISTRAMENT CABLE EPTAFILAR AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16 mm2. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

1,600 €

1,600 €

ML

INSTAL·LACIÓ CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT
DE PLÀSTIC DE 1X16 mm2. TOTALMENT INSTAL·LAT
I EN FUNCIONAMENT.

1,000

0,640 €

0,640 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35 mm2
ML
DE SECCIÓ PER A PRESES DE TERRA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

4,520 €

ML

SUBMINISTRAMENT CABLE DE COURE AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35 mm2 DE SECCIÓ PER
A PRESES DE TERRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

3,880 €

3,880 €

ML

INSTAL·LACIÓ CABLE DE COURE AMB AÏLLAMENT
DE PLÀSTIC DE 35 mm2 DE SECCIÓ PER A PRESES
DE TERRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

0,640 €

0,640 €

MEMÒRIA

1,000

885,420 €

INSTAL·LACIÓ BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6m
D'ALTURA ÚTIL I 190 mm DE DIÀMETRE INICIAL, AMB
UN ESPESSOR DE 3 mm REFORÇAT A LA BASE AMB
4 mm FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ
DE 5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER
ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA,
ML DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10
MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

SUBMINISTRAMENT CABLE PER ESCOMESA TIPUS
MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ
SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

997,990 €

CAB14004
SUBMINISTRAMENT BÀCUL D'ACER GALVANITZAT
DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190 mm DE DIÀMETRE
INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 mm REFORÇAT A
LA BASE AMB 4 mm FINS A SOBRE DE LA PORTA, I
AMB UN BRAÇ DE 5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT)

ML

2,830 €

CAB14006

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE FTP
ML CAT 5e O CAT6. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,640 €

CAB14007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'INTERCONNEXIÓ PER CABLE DE 10 PARELLS,
DINS D'ARMARI. INCLÒS EL MATERIAL I LA
INSTAL·LACIÓ

170,570 €

SHV16001

UT

SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A OBRA EN
CIUTAT. INCLÒS EL CARTELL D'OBRA, BARRERES
DE FORMIGÓ O PVC, LLUMINARIES, I TOTES ELS
ELEMENTS I EQUIPS NECESARIS PER A MANTENIR
LA SEGURETAT VIÀRIA TANT DE VIANANT,
CICLISTES O VEHÍCLES.

785,000 €

SHV16002

M2

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT
FRESSAT (PINTURA ACRÍLICA)

9,600 €

SHV16003

M2

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT
FRESSAT (PINTURA TERMOPLÀSTICA)

13,050 €
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PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM
D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADES,
ML
AMB PRODUCTE TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
CALENT (SPRAYPLÀSTIC)

0,580 €

SHV16005

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA,
ML PER SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I
CARRIL BICI, RESERVAT A BICICLETES

0,220 €

SHV16006

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA,
PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

0,290 €

SHV16007

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA,
PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

0,380 €

SHV16008

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA,
PER A SEPARACIÓ DE CARRIL BUS-TAXI

0,460 €

SHV16009

ML

PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50
CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS

5,500 €

SHV16010

INCREMENT DEL PREU UNITARI PER ADDICIÓ DE
MICROESFERES DE VIDRE A LA SENYALITZACIÓ
ML HORITZONTAL AMB PINTURA QUE INCORPORI
MICROESFERES DE VIDRE EN LA PROPORCIÓ
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT

SHV16011

UT

MUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI
EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

SHV16012

UT

DEMUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS
D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

5,310 €

SHV16013

UT

MUNTATGE DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ
INFORMATIVA URBANA

6,000 €

SHV16014

UT

DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MÈNSULA
D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DE
SENYAL AL PAL DE SUPORT DE SEMÀFORS O
ALTRES

6,540 €

SHV16015

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FLEIX D'ACER
INOXIDABLE PER A SUBJECTAR LA SENYAL AL
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR

1,250 €

SHV16004

0,870 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI
EXTERIOR ANTIVANDALIC DEL QUADRE TIPUS G1T O SIMILIAR MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN
DESPÍ QUE DISPOSA D’UN ESPAI INDEPENDENT
AMB UNA PORTA. ACER INOXIDABLE AISI 304,
100% RECICLABLE. PINTURA EXTERIOR
NORMALITZADA COLOR GRIS RAL 7032.
TEJADILLO DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
PANYS ANTIVANDÀLIQUES OCULTABLES AMB
SUPORT PER BLOQUEIG AMB CADENAT. REIXETES
DE VENTILACIÓ LATERALS. BANCADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 DE 300 MM. D'ALTURA.
PLANTILLA D'ACER INOXIDABLE PER A ENCASTAR
A LA FONAMENTACIÓ. GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 I
IK 10.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

543,430 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI
EXTERIOR ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE
DEL TIPUS M3 RK BN/ MODEL AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ 1000 mm AMB MECANISME DE
CLAU DE GUÀRDIA INCORPORAT. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

727,470 €

UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI EXTERIOR
ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE DEL TIPUS M3
RK BN/ MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
1000 mm AMB MECANISME DE CLAU DE GUÀRDIA
INCORPORAT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,000

581,480 €

581,480 €

UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR ANTIVANDALIC
D'ACER INOXIDABLE DEL TIPUS M3 RK BN/ MODEL
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 1000 mm AMB
MECANISME DE CLAU DE GUÀRDIA INCORPORAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000

145,990 €

145,990 €

PUM19001

UT

PROGRAMARI D'INTEGRACIÓ ALS SERVIDORS
EXISTENTS I AL CLIENT EXISTENT PER A LA
DESCÀRREGA DE DADES, CONTROL D'ALARMES,
MANTENIMENT I CONFIGURACIÓ. INCLÒS LA
INTEGRACIÓ DE LES DADES DE DETECCIONS I
EMPARELLAMENTS EN LA BASE DE DADES DEL
AYUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. TOTALMENT
INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

889,000 €

PUM19002

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MÒDUL DE
COMUNICACIÓ VIA GPRS AMB TARJETA SIM.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
INCLÓS PREU DE LLOGUER DE LA TARJETA SIM

995,000 €

UT

LLICÈNCIA SW TRAFFIC ITS. LLICÈNCIA TRAFFIC
ITS - CENTRE DE CONTROL, MOSTRA EN TEMPS
REAL, INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE
TRÀNSIT, MITJANÇANT ELS EQUIPS INTEGRATS AL
MATEIX. INCLOU LA INSTAL.LACIÓ COMPLETA.

ARM01

ARM02

86,650 €

SHV16016

UT

RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL I PLAQUES
COMPLEMENTÀRIES

3,000 €

SHV16017

UT

RETIRADA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ
INFORMATIVA URBANA

6,000 €

SHV16019

UT

INSTAL·LACIÓ DE TALL DE CARRIL AMB LA
SENYALITZACIÓ CORRESPONENT SENSE
TREBALL ESPECÍFICS A EXECUTAR EN
SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

150,000 €

SHV16020

ML PRE-MARCATGE

0,700 €

PRO20001

MEMÒRIA
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PSYS21001

UT

PARTIDA PER LA SEGURETAT I SALUT A L´OBRA
EN BASE A L´ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT

2.333,330 €

PAL21001

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
IMPREVISTOS.

1.373,530 €

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS
L'ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC PER PART DE EDISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE NOVES
ESCOMESES I ADEQUACIÓ DE ESCOMESES
EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS
REARMABLES, COST DE PROJECTES I MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I
EN FUNCIONAMENT.

2.250,000 €

PAL21002

MEMÒRIA
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ANNEX NÚM. 2. PROGRAMA DE TREBALLS
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TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini d’execució del contracte serà d’un màxim de tres (3) mesos.
Els dos primers mesos per fer la instal·lació de la semaforització i hi ha un temps màxim de tres
mesos mes per finalitzar els tràmits de tramitacions, legalitzacions i execució d'escomesa nova.
L'adjudicatari haurà de realitzar el subministrament i posada en marxa del sistema objecte del present
plec de prescripcions tècniques, en un termini no major als tres (3) mesos després de la signatura
del contracte. L'oferta haurà de detallar amb claredat la programació de cadascuna de les fases
previstes per al desenvolupament dels treballs a realitzar i el termini de lliurament del projecte
complet.
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PLANNING

PROJECTE EXECUTIU DE
SEMAFORITZACIÓ DE ROTONDA A
SANT JOAN DESPÍ

MES 1

SETMANES

1

2

3

MES 2
4

1

2

3

MES 3
4

1

2

3

4

ROTONDA

OBRA CIVIL
INSTAL·LACIÓ
POSADA EN MARXA
PROGRAMACIÓ
SEGURETAT I SALUT
TRÀMIT ESCOMESA
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PLA D’OBRA EN TEMPS I COST

CONCEPTE

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE ROTONDA A SANT
JOAN DESPÍ
ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE,
AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPAL

MEMÒRIA

PRESSUPOST AMB I.V.A.
NET

DG + BI

OBRA CIVIL

59.485,992 €

11.302,338 €

INSTAL·LACIÓ

45.608,500 €

8.665,615 €

POSADA EN MARXA

1.884,000 €

357,960 €

PROGRAMACIÓ

1.932,000 €

367,080 €

SEGURETAT I SALUT

2.333,330 €

443,333 €

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

3.623,530 €

688,471 €

114.867,352 €

21.824,797 €

TOTAL

SETMANES
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

MES CERTIFICACIÓ

MES 1

MES 2

MES 3

CERTIFICACIÓ MENSUAL

91.242,590 €

41.553,951 €

3.895,608 €

CERTIFICACIÓ ACUMULADA

0,000 €

132.796,541 €

136.692,149 €
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ANNEX NÚM. 3. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DELS CONTRATISTES
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S'estableixen els següents criteris de selecció pels empresaris per a presentar proposicions:


Acreditació d’haver gestionat durant els últims 24 mesos, una obra de instal·lació de com
mínim quatre (4) reguladors semafòrics en una mateixa ciutat. La normativa bàsica es
troba recollida en les normes UNE 135.401 (Equipament per a la senyalització viària Reguladors de trànsit).



L’adjudicatari disposarà d’una Base d’Operacions al terme municipal de Sant Joan Despí
o la àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta Base d’Operacions hi haurà els
responsables de l’empresa contractada, els magatzems de reposició i dipòsit d’elements,
estoc i les oficines.
El licitador, en la seva oferta, haurà d'incloure els documents que consideri oportuns en
els quals es demostri que tenen una Base d'Operacions de Manteniment al terme
municipal de Sant Joan Despí o la àrea metropolitana de Barcelona.
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ANNEX NÚM. 4. PROPOSTA DE PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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CONSIDERACIONS GENERALS
Els assajos i certificats que haurà d'aportar l’adjudicatari i que les despeses derivades de la
realització dels assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels informes específics que es
recaptin, seran de compte del contractista fins a un import del 1,5 % del preu de l'obra (PEM).
No obstant això, no tindran tal limitació i correran íntegrament per compte del contractista, les
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes
en la qualitat i en l'execució de l'obra.
El control de qualitat haurà d'anar a càrrec de l’adjudicatari.
SEMÀFORS
Assaigs ambientals de resistència a l'impacte, grau de protecció IP i resistència a la temperatura
de calor seca, calor fred i clor humit (classe de temperatura A), segons les especificacions de el
capítol 7 de la norma UNE-EN 12368.
REGULADORS
Assaigs sobre un regulador de trànsit segons els procediments C5400349 I C5400346 basats
en els següents apartats de les normes i especificacions:






UNE 199021-1:2011 - Equipament per a la gestió del trànsit. Reguladors de trànsit.
Característiques funcionals.
UNE 199021-2:2011 – Equipament per a la gestió del trànsit. Reguladors de trànsit.
Mètodes de prova. (Apartats: 3.2, 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8).
UNE 199021-3:2011 – Equipament per a la gestió del trànsit. Reguladors de trànsit.
Característiques elèctriques (Aparts: 3.1, 3.2, 3.3, 5).
UNE 50556: 2011Sistemes de senyalització del trànsit viari. (Apartats: 4.1, 4.2, 4.3, 5).
UNE 12675:2001 Semàfors. Requisits funcionals de seguretat.
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ANNEX NÚM. 5. PROPOSTA DE PLA DE MANTENIMENT
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tensió a la instal·lació.
o Comprovar la tensió de l’escomesa elèctrica. Es prendrà nota de la tensió i si es
monofàsica o trifàsica.
o Comprovar si l’escomesa es pròpia, si es pren d’un altre regulador o altres.

CONSIDERACIONS GENERALS
Cal procedir al manteniment preventiu de tots els elements i equips que componen les
instal·lacions, amb la finalitat d’aconseguir la màxima taxa de disponibilitat possible que sigui
compatible amb la fiabilitat intrínseca dels equips i amb un cost econòmic adequat.
Les intervencions s’han de dur a terme després de la posada en marxa de les instal·lacions però
part del contractista.



Connexions.
o Comprovar les targetes, mòduls, regleters, etc.. que estiguin lliures de pols i altres
elements nocius. Es realitzarà neteja.
o Comprovar el cablejat i reapretar les bornes. Es substituiran els elements
defectuosos.



Ventilació.
o Comprovar que no hi ha elements que obstrueixin la ventilació, ja sigui la entrada
d’aire, part inferior de l’armari, o la sortida d’aire, situada a la part superior de
l’amari. Es retiraran els elements que obstrueixin o puguin ocasionar un mal
funcionament de la ventilació.
o Substitució dels filtres existents per uns altres de nous.
o Comprovar el correcte funcionament del ventilador. En cas de mal funcionament
es substituirà.



Sistemes de protecció.
o Verificar el correcte funcionament de la aparamenta de protecció elèctrica. En cas
de mal funcionament es substituirà.
o Comprovar la instal·lació de presa de terra. Comprovar que existeixen totes les
parts de la instal·lació i que estan correctament connectades. En cas de falti o
estigui malmesa alguna part de la instal·lació es substituirà. En cas que alguna de
les parts de la instal·lació no estigui ben connectada es connectarà
adequadament.
o Mesurar la resistència de terra. En cas que la mesura no compleixi la normativa
vigent es realitzaran els treballs necessàries per tal de garantir la normativa vigent.



Indicadors òptics.
o Verificar el correcte funcionament dels indicadors òptics. En cas de mal
funcionament es substituiran.



Funcionament.
o Comprovar la versió de firmware. En cas de no ser la darrera, s’haurà d’actualitzar.
S’haurà d’anotar la versió de firmware a la fitxa d’aquest equip.
o Comprovar el correcte funcionament de l’equip.
o Comprovar la correcta comunicació de l’equip.



Ajustos.
o Realitzar els ajustos mecànics, electrònics i elèctrics necessàries.

L’Administració s’obliga a la realització dels treballs de manteniment preventiu que defineix
aquest memòria.
Les característiques i la periodicitat dels treballs de manteniment preventiu han de ser els que
defineixen l’administració.
REGULADORS DE TRÀNSIT PER AL CONTROL DE SEMÀFORS
El pla de manteniment preventiu comprèn una operació, que serveix per revisar paràmetres de
funcionament, consums, sistemes de protecció i revisió de components electromecànics.
Aquesta operació es realitzarà proporcionalment a la durada de la contracta.
Quan els serveis tècnics municipals ho sol·licitin, s’ha de fer una lectura de la tensió de
subministrament de xarxa mitjançant un voltímetre gràfic.
Les tasques que es defineixen aquí per a cada operació constitueixen el procediment general
que cal seguir.
També serà d’obligat compliment la revisió del firmware existent del regulador, indicant a la fitxa
i la versió actual. En cas que la versió existent no sigui la darrera disponible per aquest equip,
s’haurà d’actualitzar.




Armari.
o Comprovar l’estat de l’armari, no presenta cops ni deformacions. La pintura ha
d’estar neta i en bon estat, no han d’existir erosions que puguin afectar a la xapa
de l’armari. Netejar i rentar i pintar les parts que ho requereixin.
o Comprovar que els tancaments i les frontisses de l’armari funcionen correctament.
Reparar en els casos que ho requereixin.
o Comprovar que l’armari està correctament ancorat a la seva base. Reparar en els
casos que ho requereixin.
o Neteja interior de l’armari.
Consum.
o Comprovar les tensions, el consum de la connexió de servei i les tensions de retorn
en cables d’energia a grups semafòrics. Mesurar el consum total de l’equip, quan
es detecti un consum excessiu es comprovaran les mesures de cada una de les
mangueres de grups. Amb la mesura de consum es poden detectar les fuites de
MEMÒRIA

Tots els treballs necessàries, els subministrament i les substitucions de materials i d’equipament
estan inclosos als preus de manteniment preventiu.
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El programa de neteja i el canvi preventiu de làmpades en els capçals semafòrics comprèn les
fases següents:


Mòdul d’invidents:
o Rentat i neteja exterior anual de tot el capçal amb detergent i aigua. Assecatge
amb un drap.
o Comprovar l’ancoratge del mòdul
o Assegurar l’estanquitat del mòdul i substituir, si cal, la junta de goma
o Comprovar que funciona correctament mitjançant el comandament a distància.
Aquesta operació implica que aquest mòdul «respongui» mitjançant un xiulet i que,
quan comenci un cicle de verd, el mòdul iniciï la seqüència de xiulets indicadora
de pas i que també ho faci l’homònim del costat contrari del pas de vianants; quan
entri el pampallugueig de final de cicle, la seqüència de xiulets s’ha d’accelerar per
indicar que el cicle de verd està a punt de finalitzar. Cal adequar o substituir els
mòduls que presentin alguna deficiència en aquesta operativa.



o Identificar els cables que no tenen aïllament 0,6/1KV.
OPERACIÓ PINTURA D’ARMARIS I ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ
Aquesta actuació es realitzarà havent-ne eliminat prèviament els cartells publicitaris i similars,
tots els bàculs i columnes de sustentació de semàfors, així com les caixes de detectors i les
seves columnes, les caixes d’empalmament i connexió de servei i les seves columnes. També
s’hi inclouen els armaris de reguladors i, en general, tots els elements (armaris o caixes) de la
via pública susceptibles de ser pintats, encara que no es recullin explícitament en aquest plec.
PRESES DE TERRA EN GENERAL
Revisió de l’estat dels elements que constitueixen la presa de terra de qualsevol element que
en contingui alguna (columnes, bàculs, pals de TVCC, armaris, elements de sustentació en
general…). Revisió de l’estat de la unió entre l’element susceptible de connectar-se a terra i el
cable de connexió a terra, revisió de l’estat del cable i de la seva connexió a l’elèctrode de
posada a terra i revisió de l’estat de neteja de l’arqueta de posada a terra.

Semàfors amb òptiques leds:
o
o
o
o
o
o

Comprovar que no hi ha leds fosos
Verificar i ajustar el nivell lumínic
Verificar i ajustar dels connectors i, si escau, canviar-ne algun
Netejar la placa de circuit imprès
Netejar l’interior del mòdul
Verificar la tensió en regleta de connexió

OPERACIÓ OC PER A OBRA CIVIL I CABLE


Marc i tapa.
o Comprovar l’estat de la tapa, no presenta esquerdes o falta de material. Substituir
en els casos que ho requereixin.
o Comprovar l’estat del marc, no presenta falta de material o no existeix. Substituirlo en cas necessari.



Pericó.
o Comprovar l’estat del pericó, no presenta falta de material. Es reparà el pericó en
cas que manqui material.
o Comprovar l’estat del pericó, l’interior està net. Es netejarà en cas que no estigui
net.



Tubulars.
o Es comprovarà l’estat de les tubulars. Mitjançant comprovació amb fil guia existent
es comprovarà si corre per l’interior de la tubular.
o Es comprovarà el número de tubulars existents i de quin material son (Fibrociment,
PVC, Polietilé,..).



Cable.
o Comprovar l’estat del cable, no presenta degradació de la coberta.
MEMÒRIA
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ANNEX NÚM. 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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TIPOLOGIA DELS TREBALLS A REALITZAR:

ASPECTES GENERALS
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta per donar compliment al Reial decret 1627 / 1.997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en el
marc de la Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
L'objecte d'aquest estudi és definir les prescripcions tècniques, en matèria de seguretat i salut,
necessàries per a l'execució en condicions de seguretat dels treballs d’ Instal·lació de tres punts de control
d’accés mitjançant semàfors.
Per l'exposat, és necessària la concreció dels objectius d'aquest treball tècnic, i del pla de seguretat i salut
que regirà el desenvolupament dels treballs, que es defineixen segons els següents apartats:

- Conèixer el projecte de manteniment, definint la tecnologia adequada per a la realització tècnica i
-

econòmica de l'obra, per tal de poder identificar i analitzar els possibles riscos de seguretat i salut en el
treball.
Analitzar totes les unitats d'obra contingudes en el plec de manteniment, en funció dels seus factors formal
i d'ubicació, coherentment amb la tecnologia i mètodes viables de construcció a posar en pràctica.
Definir tots els riscos, humanament detectables, que poden aparèixer al llarg de la realització dels treballs.
Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, com a conseqüència de la tecnologia que utilitzarà:
proteccions col·lectives, equips de protecció individual i normes de conducta segura, a implantar durant tot
el procés d'aquesta construcció.
Divulgar la prevenció projectada per a aquest contracte, a través del pla de seguretat i salut que elabori el
Contractista adjudicatari en el seu moment basant- se en el present estudi de seguretat i salut.
Crear un ambient de salut laboral en l'obra, mitjançant el qual, la prevenció de les malalties professionals
sigui eficaç.
Definir les actuacions a seguir en cas d'accident; de tal manera, que l'assistència a l'accidentat sigui
l'adequada al seu cas concret i aplicada amb la màxima celeritat i atenció possibles.
Dissenyar una línia formativa per prevenir els accidents i per mitjà d'ella, arribar a definir i aplicar en l'obra
els mètodes correctes de treball.
Fer arribar la prevenció de riscos, gràcies a la seva valoració econòmica, a cada empresa o autònoms que
treballin en l'obra, de tal manera, que s'evitin pràctiques contràries a la seguretat i salut.
DADES GENERALS DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

11.1.

DADES GENERALS

11.2.

NOM DEL PROMOTOR DE L'OBRA:

11.4.

ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE,
AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

DESCRIPCIÓ DE LA CLIMATOLOGIA DEL LLOC EN QUAL ES REALITZARÀ L'OBRA:
La zona climatològica de la ciutat de SANT JOAN DESPÍ, amb hiverns i estius de temperatures suaus,
no té especial incidència en els treballs previstos.
Es prendran les mesures necessàries, que es desenvoluparan en cada apartat de l'Estudi, perquè
la climatologia no afecti al desenvolupament dels treballs.
TRÀNSIT RODAT I ACCESSOS:
L'accés a l'obra es realitzarà amb vehicle i a peu. Fins que el vehicle no es trobi a la ubicació de l’obra
degudament senyalitzat per a l'execució dels treballs d’instal·lació, no es baixarà cap operari. Els vehicles
que s'empraran estaran sempre degudament senyalitzats i abalisats amb reflectants i senyalització
lluminosa.
ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIA:
De manera visible i al llarg de tots els llocs de treball es tindrà per escrit la informació i normes per a cada
cas d'emergència.
DIRECCIÓ I TELÈFON MÚTUA D'ACCIDENTS (lesions lleus)
AMBULÀNCIES (LESIONS GREUS) BOMBERS
MOSSOS D'ESQUADRA
POLICIA MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ
Tots els trasllats de lesionats greus es realitzaran mitjançant ambulància; es prohibeix expressament
utilitzar vehicles particulars per al trasllat de ferits greus a l'hospital.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:

PLEC A QUÈ FA REFERÈNCIA:

11.5.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE:
165.397,500 € (IVA INCLOS)
ALTRES DADES D’INTERÉS

NOMBRE DE TREBALLADORS:
Tenint en compte els rendiments i equips que està previst utilitzar en l'execució dels treballs previstos
en el projecte es considera un nombre total de treballadors durant el desenvolupament de l'obra, amb
un màxim de 8 treballadors simultàniament. La mitjana prevista de treballadors durant l'execució dels
treballs és de 5 treballadors.
MEMÒRIA



Qualsevol accident del tipus que sigui i que pugui afectar o hagi afectat la seguretat de personal de l'obra,
públic, béns, tràfic exterior i / o vianants es comunicarà immediatament al coordinador de seguretat.

DIRECCIÓ DEL PROMOTOR DE L'OBRA:
C. CAMÍ DEL MIG, 9 - 08970 - SANT JOAN DESPÍ

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL DE
LA CIUTAT DE SANT JOAN DESPÍ.

11.6.

LLOCS D’INSTAL·LACIÓ SEGONS EL PROJECTE DE REFERÈNCIA:

Els ferits lleus aniran acompanyats al dispensari de la Mútua. No es permet continuar treballant a un
ferit lleu sense haver estat atès per un metge.

JUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
11.3.

Semaforització de una rotonda a Sant Joan Despí.

Els semàfors en relació es localitzaren a la ciutat de SANT JOAN DESPÍ. Constitueix una
infraestructura vital per al futur mediambiental de la ciutat.
La seva elevada IMD i la seva disposició urbana fan d’aquests elements un projecte primordial per al
desenvolupament de les activitats de millora ambiental.
L'objecte del projecte al qual fa referència aquest estudi és descriure els treballs i fixar les condicions
tècniques que regiran en el Contracte de Serveis existent per la instal·lació dels punts de control d’accés
per assegurar l'execució de les operacions d’ instal·lació relacionades en el Plec de Condicions
Tècniques, així com de les corresponents unitats complementaries relacionades en les millors condicions
possibles de qualitat i de servei a l'usuari.
Aquestes operacions es realitzaran en els punts de control demanats per la institució que els operen dins
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el terme municipal de SANT JOAN DESPÍ, definits al projecte executiu i detallats en aquest estudi i per
l'assignació econòmica que les administracions han destinat, segons la qual s'ha redactat el citat projecte.

En tot cas les actuacions prop d'instal·lacions existents que resultin afectades pels treballs es duran a
terme sota les següents directrius generals, i també amb avís previ al Coordinador de Seguretat:

TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS
El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció, en el seu annex II relaciona alguns treballs que impliquen riscos especials.
12.1.

TREBALLS INCLOSOS

El present Estudi de Seguretat i Salut de l'obra de referència estableix les normes de seguretat, equips de
protecció individual i proteccions col·lectives necessàries i suficients per controlar els riscos en les següents
activitats que classifiquem com de risc especial, d'acord amb l'annex 2 del RD 1627/97:
• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. Els treballs amb riscos biològics es
desenvolupen específicament en l'apartat 6.2.28.
• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. S'hauran de planificar les actuacions per preveure
aquests riscos.
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats, amb els seus riscos
d'esfondrament, atrapament, caigudes d'altura que desenvolupem específicament en l'apartat 6.2.20 per la
seva especial perillositat.
Al marge dels treballs recollits en la relació no exhaustiva de l'annex II del RD 1627/97, també es
classifiquen en el present Estudi de Seguretat i Salut, com a treballs de risc especial tots aquells treballs realitzats
en presència del trànsit de la via; aquests riscos es desenvolupen en l'apartat 6.2.3 "Desviaments de trànsit".
NOTA IMPORTANT: Segons l'art. 7 punt 4 del RD 1627/97, l'empresa constructora haurà de justificar
degudament (mitjançant una avaluació de riscos específica) en el seu Pla de Seguretat i Salut qualsevol proposta
de modificació de les normes preventives aquí projectades en relació als treballs classificats com a perillosos.
12.2.

seguretat per a treballs elèctrics i les normes generals de seguretat.

RISCOS QUE HAN ESTAT ELIMINATS EN FASE DE PROJECTE

Les restants activitats o treballs amb riscos d'especial perillositat que es relacionen en l'esmentat annex II
del RD 1627/97 no es realitzen o s'han neutralitzat en fase de projecte.
Són els riscos de (o deguts a):

• Treballs amb riscos especialment greus d'enfonsament.

LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA I / O BAIXA TENSIÓ AÈRIES
Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat, mesures entre el punt més proper amb tensió i
la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la situació més
desfavorable. Les distàncies de seguretat seran les indicades en el RD 614/2001 en funció de la tensió
de servei, tal com s'observa en la següent taula:

Un≤ (kV)

DPEL-1 (cm)

DPEL-2 (cm)

DPROX-1 (cm)

DPROX-2 (cm)

≤1

50

50

70

300

3

62

52

112

300

6

62

53

112

300

10

65

55

115

300

15

66

57

116

300

20

72

60

122

300

30

82

66

132

300

45

98

73

148

300

66

120

85

170

300

110

160

100

210

300

132

180

110

330

300

220

260

160

410

300

380

390

250

540

300

Un = Tensió nominal de la instal·lació.
DPEL-1 = Distància fins el límit exterior de la zona de perill quan

• Treballs amb risc especialment greu de soterrament.

existeix risc de sobretensió per raigs.

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants

DPEL-2 = Distància fins el límit exterior de la zona de perill quan

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.

no existeix risc de sobretensió per raigs.

• Treballs en immersió amb equip subaquàtic.
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra soterranis.
• Treballs en calaixos d'aire comprimit.

DPROX-1 = Distància fins el límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de
treball i controlar que aquesta no es supera durant la

• Treballs que impliqui l'ús d'explosius.

realització del mateix.
12.3.

EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS I INTERFERÈNCIES AMB ELS SERVEIS AFECTATS

En els treballs objecte d'aquest projecte no són freqüents les interferències amb instal·lacions existents.
Tot i així es considera molt important detectar la seva existència i localització exacta als plànols per tal de poder
valorar i delimitar clarament els diversos riscos. En qualsevol cas, s'han de respectar tots els protocols de
MEMÒRIA

DPROX-2 = Distància fins el límit exterior de la zona de proximitat
quan no sigui possible delimitar amb precisió la zona de
treball i controlar que aquesta no es supera durant la
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de la presència de risc elèctric i s'establirà una vigilància freqüent de les activitats per part del Cap
d'Obra.

realització del mateix.
Les màquines d'elevació tindran uns enclavaments o bloquejos de tipus elèctric o mecànic que
impedeixin sobrepassar les distàncies mínimes de seguretat. Per a les màquines com grues, plataformes
elevadores, etc., es senyalitzaran les zones que no han de traspassar i s'interposaran barreres que
impedeixin tot contacte amb les parts en tensió.

2 L'àrea es va a envair fins al límit interior de proximitat als punts en tensió. En aquest cas cal tractar
d'aconseguir un descàrrec de la instal·lació per a aquestes activitats. Si no fos possible, s'haurà de
realitzar un procediment específic, s'impartirà la formació necessària als treballadors i s'establirà
supervisió permanent per part d'un treballador autoritzat.
LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ I / O BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIES
No realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 m de la conducció en servei. Per
sota d'aquesta cota s'usarà la pala manual.
Si la conducció queda aèria, es suspèn o apuntalarà i s'evitarà que pugui ser danyada accidentalment
per maquinària, eines, etc. ..., així com si el cas ho requereix, obstacles que impedeixin l'aproximació.
Es senyalitzarà adequadament el traçat amb cinta i senyal de risc elèctric.
Si s'han de realitzar treballs en la línia, té validesa tot el que indica el punt 4.1.
CONDUCCIONS D'AIGUA

A l'àrea de Treballs en Tensió només treballa personal Qualificat (segons RD 614/2001)
A l'àrea de Treballs en Proximitat només treballarà personal Autoritzat (segons RD 614/2001).

Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzar, marcant la seva direcció i profunditat. Es
prestarà especial interès en els punts:
És aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50
m. de la canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'usarà la pala manual.
Una vegada descoberta la canonada, i en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior a la
situació de la conducció, es suspendrà o apuntalarà perquè no trenqui per flexió en trams d'excessiva
longitud, i es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyada per maquinària, eines,
etc.
Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei, sempre
que no sigui amb l'autorització de la companyia instal·ladora.
No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.
Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o alçar càrregues.
En cas de trencament o fuita en la canalització, s'haurà de comunicar de forma immediata a la companyia
instal·ladora i paralitzar els treballs fins que la conducció hagi estat reparada.
CONDUCCIONS DE TELÈFON.
Es prestarà especial interès en els següents punts:
És aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50
m. de la conducció en servei. Per sota d'aquesta cota, s'usarà la pala manual.
Una vegada descoberta la conducció, i en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior a la
situació de la conducció, es suspendrà o apuntalarà perquè no es trenqui per flexió en trams d'excessiva
longitud, i es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyada per maquinària, eines,
etc.
Està totalment prohibit manipular qualsevol element de la conducció en servei.
No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.
Està prohibit fer servir la conducció com a punt de suport
En cas de trencament de la conducció, s'haurà de comunicar immediatament a la companyia
instal·ladora, per al seu posterior reparació.

Es permetrà l'actuació de personal no autoritzat en els casos indicats en els paràgrafs següents.
Fora de l'àrea de Treballs en Proximitat no hi ha requeriments de seguretat.
S'entén que la resta de treballadors no estan autoritzats per a treballs elèctrics (llevat que ho acreditin),
per tant, com a norma general, hauran de romandre fora de l'àrea de Treballs en Proximitat de Tensió.
En cas que sigui necessari envair aquesta àrea, el Cap d'Obra, al costat d'altres responsables de l'obra,
estudiaran les qüestions particulars, podent-se donar els següents casos:

1 L'àrea es envaeix prop del límit exterior de proximitat, amb els operaris treballant a terra, sense mitjans
d'elevació ni elements metàl·lics que s'elevin per sobre d'ells. En aquest cas s'informarà suficientment
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DANYS I AFECCIONS A TERCERS
La principal possible afecció a tercers és la relativa al trànsit de la via en la qual es desenvoluparan els
treballs.
Com que és un contracte de manteniment en unes de les principals vies de comunicació i accés a
Barcelona, i seguir funcionant la mateixa, hauran de prendre les mesures oportunes per senyalitzar correctament
i amb temps suficient les zones d'obra. D'aquesta manera es podran evitar els possibles riscos.
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La senyalització provisional de les obres es farà en conformitat amb la Norma de Carreteres 8.3-IC de
Senyalització d'Obres i al Manual d'Exemples de Senyalització d'Obres del Ministeri de Foment.
Per evitar possibles accidents amb danys a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de
sortida de camions i de limitació de velocitat a les zones en obra, a les distàncies reglamentàries del
entroncament amb elles.
Es senyalitzarà l'existència de rases obertes o desmuntatges parcials, per impedir l'accés a elles a totes
les persones alienes als treballs que les van originar.

14.2.

AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Després de realitzar la pertinent identificació de riscos es realitzarà l'Avaluació inicial de riscos, que haurà
de ser actualitzada en el Pla de Seguretat.
S'adoptaran les necessàries mesures de formació i informació als treballadors i de supervisió prèvia dels
treballs per personal especialitzat amb l'objecte que siguin avaluats els riscos específics i controlada la seva
execució i posada en obra de les proteccions col·lectives, mesures organitzatives i equips de protecció individual
necessaris que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors.

Si alguna zona pogués ser afectada per projeccions de pedra com a conseqüència dels treballs inherents
a l'obra, s'establiran mesures d'interrupció de trànsit i es disposaran les oportunes proteccions.
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA
14.1.
UNITATS CONSTRUCTIVES DE L'OBRA, IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES
CORRECTORES.
En el present projecte s'han contemplat les unitats d'obra principals que es descriuen a continuació:
• Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
• Operacions del servei de vialitat hivernal
• Desviaments de trànsit
• Demolició de fàbriques de maó
• Tall i retirada de barres de seguretat i ampits existents
• Excavació de rases i pous
• Excavació manual
• Tractament de millora de sòls (morters injectats)
• Armat
• Formigonat
• Instal·lació de conduccions
• Ram de paleta
• Ram de treballadors de vies públiques
• Execució d'ancoratges amb resines
• Bulons i segellat de fissures
• Col·locació de barreres de seguretat
• Treballs de sega, poda, tala i plantació d'arbrat.
• Treballs de neteja.
• Instal·lació contra incendis
• Muntatge d'equips i prefabricats
• Treballs elèctrics en mitjana i baixa tensió i xarxa d'enllumenat. Cablejat i estesa.
• Muntatge i manteniment de lluminàries i pals.
• Treballs de reparació en torxes.
• Treballs en ventiladors centrífugs
• Manteniment de centres de transformació
• Tancaments metàl·lics – serralleria
• Pintures i vernissos “anti-grafittis”
• Treballs amb riscos biològics
• Servei de programació, seguiment i control
• Gestió de sistemes d'informació geogràfica
Els riscos derivats de la pròpia activitat laboral han de ser reflectits per les Empreses contractades i
subcontractades en l'avaluació de riscos del lloc de treball, figurant al Pla de Seguretat.
A continuació es relaciona l'avaluació de riscos que apareixeran durant l'execució de cada un dels treballs,
així com les mesures preventives i les normes bàsiques de seguretat adequades per al seu desenvolupament.
MEMÒRIA
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Probabilitat

Riscos identificats
1.-

Caigudes de persones a distint nivell

M
X

2.

Caigudes de persones al mateix nivell.

X

3.

Caiguda d’objectes per col·lapse.

4.
5.

Caiguda
materials)

B

d’objectes

en

P

manipulació(

Caiguda d’objectes despenjats (no manipulats)

Cops contra objectes immòbils.

X

8.

Cops amb elements mòbils de màquines.

X

9.

Cops amb objectes o eines.

X

10.

Projecció de fragments o partícules.

X

11.

Atrapament per o entre objectes.

X

12.

Atrapament per bolcada de màquines i vehicle

13.

Sobreesforços

X

16.

Contactes elèctrics.

X

17.

Inhalació o ingestió de substancies nocives.
Contactes substancies càustiques i/o corrosive

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Exposició a radiacions.

X

X

X

20.

Explosions.

X

X

X

21.

Incendis.

X

X

X

22.

Accidents causats per essers vius (rates, etc.).

X

23.

Atropellaments, cops i col·lisions amb vehicles

24.

Accidents in itinere.

27.

Malalties causades per agents químics

28.

Malalties causades per agents físics

X

29.

Malalties causades per agents biològics

X

Probabilitat

B = BAJA
M = MITJA
A = ALT

X

Conseqüències
LP =
LLEUGERAMENT
PERJUDICIAL
P = PERJUDICIAL
ED = EXTREMADAMENT
PERJUUDICIAL

X

X

X

X

X

X
X

IN

X

X

X

IN
X

X

X

X

I

X

X

7.

Contactes tèrmics.

TO

X

X

15.

T

X

X

X

Exposició a temperatures ambientals extremes

E
X

Estimació del risc

X

Trepitjades sobre objectes.

18.

LP

X

6.

14.

A

Conseqüència.

X

X

X

X

X
X

X

Estimació del risc

T = Risc Trivial
TOM = Risc Tolerable Risc Moderat
I = Risc Important
IN = Risc Intolerable

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es resolen mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els equips
MEMÒRIA
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de protecció individual i senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la categoria de: "risc
trivial", "risc tolerable" o "risc moderat".

Aquestes operacions comprenen tots els treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat
i el nivell de servei de la via enfront de condicions climatològiques adverses pròpies de l'època hivernal.

El pla de seguretat i salut que compongui el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció
considerades en aquest estudi. El plec de condicions particulars recull les condicions i qualitat que ha de reunir
la proposta que presenti en el seu moment a l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.

RISCOS:

De l'Avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables.
Dins dels apartats següents s'exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions
col·lectives i equips de protecció individual que, en conjunt, seran necessàries i suficients per tal d'eliminar o
reduir els riscos.
14.3.

OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT

• Es prestarà especial atenció al Codi de Circulació i normativa de Trànsit.
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC
• La realització de qualsevol treball no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent
senyalització.
• Tots els operaris usaran peces de roba d'alta visibilitat reflectants
• Tota la maquinària disposarà de senyal acústic de marxa enrere i de senyal d'avís lluminós

Accidents de trànsit
Atropellaments per tercers.
Trepitjades sobre objectes
Projecció de partícules
Cops amb la maquinària

MESURES PREVENTIVES:

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Es prestarà especial atenció al Codi de Circulació i normativa de Trànsit.
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC
• La realització de qualsevol treball no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent
senyalització.
• Tots els operaris utilitzaren peces de roba d'alta visibilitat reflectants
• S'hauran de mantenir les zones de treball ordenades i netes
• Tota la maquinària disposarà de senyal acústic de marxa enrere i de senyal d'avís lluminós
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armilles reflectants.
Roba de treball amb reflectants.
Botes de seguretat.
Guants de cuir
Vestits d'aigua per a l'època de pluja.
Botes de goma
Casc de seguretat
Ulleres ant impactes
Faixa de protecció lumbar

MEMÒRIA

• Armilles reflectants.
• Roba de treball d'abric amb reflectants.
• Vestits d'aigua per a l'època de pluja.
• Botes de seguretat.
• Botes de goma
• Guants de cuir
• Faixa de protecció lumbar PROTECCIONS
COL·LECTIVES:
• Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles (d'acord amb el que indica l'annex nº 4 del projecte de referència)
• Maquinària amb senyals acústics i lluminosos
DESVIAMENTS DE TRÀNSIT

Els treballs corresponents a l'execució de desviament de trànsit comprenen tant els treballs d'implantació
dels desviaments necessaris per alliberar de trànsit la zona de treball, com la retirada dels mateixos i la restitució
del trànsit a les condicions prèvies a l'execució dels treballs
Per reduir els riscos en la implantació i retirada dels desviaments podran usar-se els senyals tipus llibre
existents dins l'àmbit del projecte (s'adjunten, a títol informatiu, al capítol de plànols); tot i així, aquestes hauran
de complementar tots aquells senyals mòbils que sigui necessari per al compliment de la instrucció 8.3 IC. i de
les indicacions de l'autoritat competent en matèria de trànsit.

• Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles (d'acord amb el que indica l'annex nº 4 del projecte de referència)
• Maquinària amb senyals acústics i lluminosos
OPERACIONS DEL SERVEI DE VIALITAT HIVERNAL

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

14.5.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:

14.4.

Accidents de trànsit
Atropellaments per tercers.
Atrapaments per bolcada de maquinària
Cops amb la maquinària i vehicles
Trepitjades sobre objectes
Projecció de partícules
Riscos derivats de condicions climatològiques adverses

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:

RISCOS:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

En qualsevol cas, es comptarà amb el suport i / o autorització de l'autoritat competent en matèria de trànsit
de la via afectada (Guàrdia Urbana).
RISCOS:
• Ensopegades
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•
•
•
•

sistema provisional de contenció de vehicles.

Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Atropellaments
Atrapaments.

• S'haurà de comprovar la situació de la resta dels treballadors, fora de l'àmbit d'acció de la maquinària, abans
del moviment o desplaçament de la mateixa.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:

• MESURES PREVENTIVES:

Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si, com es preveu, es necessari realitzar els
treballs en horari nocturn, es senyalitzarà segons la instrucció
8.3 IC i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons reflectants i es proporcionarà
llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i confort.
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Armilles reflectants.
Roba de treball amb reflectants.
Casc de polietilè.
Botes de seguretat.
Vestits d'aigua per a l'època de pluja.

TALL I RETIRADA DE BARRERES DE SEGURETAT I PRETILS EXISTENTS.

RISCOS:
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Ensopegades
Atropellaments
Atrapaments
Aixafaments
Projeccions d'elements
Caiguda d'eines

• Senyalització i abalisament de les àrees d'actuació de les diferents maquinàries i les seves activitats
segons la instrucció 8.3 IC
• Utilització de proteccions de xapa d'acer nervada i / o malles de protecció provisional, amb suports
directes a barrera a retirar per evitar la projecció de diferents elements en el procés de tall dels peus
soldats de l’antiga barrera.
• En el cas en què sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de comprovar el
correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que en cap moment se sotmeti a situacions
inestables.
14.7.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

RISCOS:

• Talls i ferides
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si es necessari realitzar els treballs en
horari nocturn, es senyalitzarà i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons
reflectants i es proporcionarà llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i
confort.
• Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despreniments de terres per sobrecàrrega.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell (a l'interior de rases i pous)
Atrapaments
Els derivats d'interferències amb conduccions soterrades.
Cops amb objectes
Soroll ambiental
Sobre esforços
Pols ambiental
Projecció violenta de partícules
Asfíxia (per gasos procedents del clavegueram o falta d'oxigen)
Ensorrament de les parets del pou

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

• Mai s'haurà de donar començament al tall dels peus de la barrera existent abans d'haver-nos assegurat de la
correcta col·locació de la xapa d'acer sobre la barrera a retirar (tancant els possibles llocs de caiguda i la possible
afecció a tercers que pogués produir- per la caiguda d'objectes o projeccions a la part inferior de la via).
• En cap cas, es començarà la retirada dels ampits o barreres existent sense haver habilitat prèviament el
MEMÒRIA

Casc de polietilè.
Armilles reflectants
Botes de seguretat.
Roba de treball.
Guants de cuir.
Mascareta antipols, amb filtre recanviable.
Ulleres de seguretat antipartícules
Vestits d'aigua per a l'època de pluja.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

• Senyalització d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles (d'acord amb el que indica l'annex nº 4 del projecte de referència)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Per als treballadors exposats a caigudes a diferent nivell es requerirà la utilització d'arnesos lligats a la
corresponent línia de vida.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:

14.6.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

• El personal que hagi de treballar dins de rases i pous coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès
i serà especialista de provada destresa en aquest tipus de treballs.
• Paralització de treballs quan es descobreixin conduccions subterrànies d'electricitat, gas, aigua, etc.,
no grafiades en plànols fins que la Direcció Facultativa dicti les mesures a seguir.
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• s'estintolaran les rases i pous que compleixin qualsevol de les següents condicions:

Tipus de
terreny

Sol·licitació

Tipus de tall

Tipus de estintolament segons la profunditat del tall

< 1,30

1,30-2,00

2,00-2,50

> 2,50

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armilla reflectant
Mascareta antipols amb filtre recanviable.
Ulleres antiprojeccions.
Botes de seguretat.
Botes de goma.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Arnés de seguretat
Vestits impermeables per a temps plujós.

• Roba de treball.
• Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Coherent

Sense soli.

Rasa

No

Lleugera

Semi

Plena

Coherent

Sense soli.

Pozo

No

Semi

Plena

Plena

Coherent

Soli. vial

Rasa

lleugera

Semi

Plena

Plena

Coherent

Soli. vial

Pou

Semiplena

Plena

Plena

Plena

Coherent

Solic.cimen

Qualsevol

Plena

Plena

Plena

Plena

• Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior a 1,5 m sempre s’entibarà i es protegiran les vores de
coronació mitjançant una barana reglamentària de 90 cm d'altura.
• Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 2 m s’entibarà i es protegiran les vores de coronació
mitjançant una barana reglamentària, formada per passamans, barra intermèdia i sòcols, situada a una distància
mínima de 2 m de la vora.
• Es revisaran els apuntalaments o entaulats cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre
abans de permetre l'accés del personal a l'interior.
• Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior a 2 m, s'acotaran mitjançant tancaments tipus "Ajuntament".
• Prohibició de dipositar terres o materials a una distància inferior als 2 m de la vora d'una rasa o pou.
• Gunitat de talussos en terrenys inestables
14.8.

Solt

Solic.cimen

Qualsevol

Plena

Plena

Plena

Plena

Entibació lleugera: consisteix en realitzar un clavetejat de taulers verticals cada 1,80 m grecat

Entibació semi: se realitzarà un revestiment aproximat del 50% de la superfície. Les taules aniran en
posició horitzontal o vertical, creuades per les corresponents biguetes.

Entibació plena: consisteix en revestir els paraments amb taules o taulons col·locats un al costat de
l’altre.

• L'accés a una rasa o pou es realitzarà mitjançant una escala sòlida ancorada a la vora superior,
estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues i sobrepassarà en 1 m
la zona de desembarcament.
• Després de pluges o embassaments de rases o pous es realitzarà una revisió minuciosa
abans de reprendre els treballs.
• Per a treballs que requereixin il·luminació portàtil, l'alimentació de les llums s'efectuarà a 24 V. Els
portàtils estaran proveïts de protectora i de carcassa i mànec aïllats elèctricament.
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Casc de seguretat.
MEMÒRIA

EXCAVACIÓ MANUAL.

RISCOS:
•
•
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell.
Ensopegades.
Atropellaments
Atrapaments
Afeccions lumbars
Afeccions produïdes per la pols ambiental

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si cal realitzar els treballs en horari
nocturn, es senyalitzarà i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons reflectants
i es proporcionarà llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i confort.
• Per a treballs que requereixin il·luminació portàtil, l'alimentació de les llums s'efectuarà a 24 V. Els portàtils
estaran proveïts de protectora i de carcassa i mànec aïllada elèctricament.
• Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, especialment en les proximitats del trànsit.
• Paralització de treballs quan es descobreixin conduccions subterrànies d'electricitat, gas, aigua, etc., no
grafiades en plànols fins que la Direcció Facultativa dicti les mesures a seguir.
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de polietilè.
• Armilles reflectants.
• Botes de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
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•
•
•
•

Botes de goma o PVC de seguretat.
Mascareta antipols, amb filtre mecànic recanviable.
Vestit d'aigua per a l'època de pluja.
Faixa de protecció lumbar.

•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al buit
Cops per caiguda o gir descontrolat de càrregues suspeses.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:

• Senyalització i abalisament de les àrees d'actuació, especialment pel que fa a la protecció del trànsit
circumdant de les diferents maquinàries i les seves activitats.

• Es senyalitzarà la zona de treball, segons la instrucció 8.3 IC i amb la senyalització de prevenció de riscos.
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si es necessari realitzar els treballs en
horari nocturn, es senyalitzarà i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons
reflectants i es proporcionarà llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i
confort.
• Habilitació en obra d'un espai dedicat a l'apilament classificat dels rodons.
• Emmagatzematge de rodons en posició horitzontal, sobre taulons de fusta, evitant alçades superiors a 1,50
metres.
• Les deixalles o retalls de redons i filferros, es recolliran apilant en lloc determinat, per a la posterior eliminació.
• Es realitzarà una escombrada diari de puntes, filferros i retallades a la zona de treball, a la finalització de
la jornada de treball.
• Els paquets d'armadures i l'armadura muntada es transportaran al punt d'ubicació suspesos del ganxo de la
grua mitjançant dos o més cadenes.
• Està especialment prohibit el transport de paquets d'armadures o armadures muntades en posició
vertical.
• Està prohibit enfilar-se per les armadures en qualsevol cas.
• No es muntaran els cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lats les mesures de protecció.
• La ubicació "in situ" d'armadura muntada es realitzarà mitjançant tres homes; 2 guiaran la peça a situar i
el tercer donarà les instruccions necessàries i efectuarà manualment les correccions per situar la peça al
seu lloc.

14.9.

TRACTAMENT DE MILLORA DE SÒLS (MORTERS INJECTATS)

RISCOS:
• Riscos derivats del factor de forma i ubicació del terreny a tractar (soterranis, terrenys entollats, túnels etc.)
• Riscos propis del muntatge de la instal·lació de la central de mescles.
• Contactes elèctrics directes.
• Contactes elèctrics indirectes.
• Sobreesforços per guia o suport de peces pesades, canvi de les varetes de perforació.
• Riscos propis de l'excavació superficial de terra o roca.
• Riscos propis de l'abocament de formigons per a llosa de fonamentació.
• Els propis de la xarxa de pressió (al voltant de les 500 atmosferes).
• Rebentada per fallada en la connexió.
• Rebentada per abrasió interna.
• Efecte fuet per trencament de la canonada.
• Rebentada per sobre-pressió (tap de la canonada).
• Els propis de l'equip de perforació.
MESURES PREVENTIVES:

MESURES PREVENTIVES:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Casc de seguretat.
• Protectors auditius.
• Armilla reflectant.
• Botes de seguretat.
• Botes de goma.
• Guants de cuir.
• Guants de goma.
• Vestits impermeables per a temps plujós.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de polietilè.
• Armilles reflectants.
• Botes de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Vestits d'aigua per a l'època de pluja
• Cinturó portaeines.
• Cinturó de seguretat (classes A o C).
• Faixa elàstica contra sobreesforços

• Roba de treball.
• Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços.
14.10.

ARMAT

Aquesta unitat d'obra comprèn els treballs de col·locació d'armadura passiva dels elements de formigó
armat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Protecció de buits verticals o horitzontals amb baranes de 90 cm d'altura o xarxes.
• Col·locació a 10 cm de la vora de les estructures de enganxalls d'acer per a subjecció de les xarxes.
• Utilització de ganxos de seguretat per a la suspensió de càrregues.
14.11.

RISCOS:
• Talls i ferides a les extremitats per maneig de rodons d'acer.
• Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets d'acer.
• Aixafaments durant les operacions de muntatge de les armadures.
• Ensopegades i danys en els turmells al caminar sobre armadures.
• Talls i ferides derivats dels trencaments de rodons d'acer durant el doblat o estirat dels mateixos.
• Dermatitis per contacte continuat amb l'òxid.
• Sobre esforços
MEMÒRIA

FORMIGONAT

RISCOS:
•
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes d'objectes.
Atropellaments.
Atrapaments entre objectes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trencament o rebentada d'encofrats.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Els derivats de treballs sobre sòl humit o mullat.
Contactes amb el formigó (dermatitis)
Els derivats de l'execució de treball sota circumstàncies meteorològiques adverses.
Vibracions per maneig d'agulles vibrants.
Projecció als ulls de gotes de formigó.
Sobre esforços
Soroll ambiental.
Electrocució.
Contactes indirectes amb l'energia elèctrica

PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• S'instal·laran forts topalls al final de recorregut dels camions formigonera, en prevenció de bolcades.
• S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall de guia de la canaleta.
• S'instal·larà una línia de vida amarrada a "punts sòlids", en la qual enganxar el mosquetó del cinturó de
seguretat en els treballs amb risc de caiguda des d'altura.
• Del cubilot penjaran caps de guia per ajuda a la seva correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o
rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cubilot.
• Es senyalitzarà el nivell màxim d'ompliment del cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
• Abans de l'inici del formigonat s'establirà un camí de taulers segur sobre el qual recolzar-se els operaris que
governen en l'abocament amb la mànega.
• Es protegiran els buits amb baranes o xarxes.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
14.12.
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si cal realitzar els treballs en horari nocturn,
es senyalitzarà segons la instrucció 8.3 IC i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i
cons reflectants i es proporcionarà llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat
i confort.
• Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m, com a norma general, de la vora
de l'excavació.
• S'habilitaran "punts de permanència" segurs, intermedis, en aquelles situacions d'abocament a mig
vessant.
• La maniobra de l'abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà no es realitzin maniobres insegures.
• Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
• Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta.
• L'obertura del cubilot per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca del mateix amb
les mans protegides amb guants impermeables.
• La maniobra d'aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes fàcilment intel·ligibles per l'operador
de grua.
• Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni apuntalaments. L'equip encarregat del maneig de la
bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
• La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim de dos operaris, per evitar les caigudes per
moviment incontrolat de la mateixa.
• El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, seran dirigits per un operari
especialista, en prevenció d'accidents per "taps" i sobre pressions internes.
• Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte enviant masses de morter de
dosificació, en prevenció de "taps".
• Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, omplint el llibre de manteniment que
serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa.
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Armilles reflectants.
Botes de seguretat.
Botes de goma o PVC de seguretat.
Roba de treball.
Guants de cuir.
Vestits d'aigua per a l'època de pluja.
Cinturó portaeines.
Cinturó de seguretat.
Ulleres de seguretat
Canelleres anti-vibradores.

MEMÒRIA

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIONS

RISCOS:
• Caigudes al mateix nivell.
• Caiguda de persones a diferent nivell (a l'interior de les rases, a l'entrada i sortida de rases i pous)
• Caigudes d'objectes
• Caiguda de canonades sobre persones per: subjecció incorrecta, trencament per fatiga o cop rebut pel tub,
durant el transport a ganxo de grua o llarg de la instal·lació forquilla de suspensió i instal·lació curta o
descompensada, rodar el tub amb caiguda en la rasa , apilament en la vora sense fre o fre incorrecte)
• Cops d'objectes despresos en manipulació manual.
• Ensorrament de les parets de la rasa o pou
• Els riscos propis del lloc, factors de forma i ubicació del tall d'instal·lació de canonades.
• Atrapaments
• Despreniments de terres per sobrecàrrega
• Trencament o rebentada d'encofrats.
• Trepitjades sobre objectes punxants.
• Trepitjades sobre terrenys irregulars o sobre materials.
• Dermatitis per contacte amb el ciment.
• Talls per maneig de peces ceràmiques i eines de paleta.
• Pols ambiental (tall de canonades en via seca)
• Projecció violenta de partícules (tall de canonades en via seca)
• Sobre esforços
• Soroll ambiental.
• Els derivats d'interferències amb conduccions enterrades
• Els derivats de treballs sobre sòl humit o mullat.
• Els derivats de l'execució de treball sota circumstàncies meteorològiques adverses.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• El personal que hagi de treballar dins de rases i pous coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès i serà
especialista de provada destresa en aquest tipus de treballs.
• Després de pluges o embassaments de rases o pous es realitzarà una revisió minuciosa abans de
reprendre els treballs.
• Per a treballs que requereixin il·luminació portàtil, l'alimentació de les llums s'efectuarà a 24 V. Els portàtils
estaran proveïts de protectora i de carcassa i mànec aïllats elèctricament.
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Casc de seguretat.
• Armilla reflectant
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• Mascareta antipols amb filtre recanviable.
• Ulleres anti-projeccions.
• Botes de seguretat.
•
•
•
•
•
•

Botes de goma.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Vestits impermeables per a temps plujós.
Roba de treball.
Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior a 1,5 m, sempre s’entibarà i es protegiran les vores de
coronació mitjançant una barana reglamentària de 90 cm d'altura.
• Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 2 m, s’entibarà i es protegiran les vores de coronació
mitjançant una barana reglamentària, formada per passamans, barra intermèdia i sòcols, situada a una distància
mínima de 2 m de la vora.
• Es revisaran els apuntalaments o entaulats cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre
abans de permetre l'accés del personal a l'interior.
• Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior a 2 m, s'acotaran mitjançant tancaments tipus "Ajuntament".
• Prohibició de dipositar terres o materials a una distància inferior als 2 m de la vora d'una rasa o pou.
14.13.

RAM DE PALETA

Es tracta en aquest apartat els riscos propis de l'ofici de paleta, a més dels intrínsecs de la maquinària i
mitjans auxiliars, que s'estudien en apartats específics segons l'índex.
RISCOS MÉS FREQÜENTS
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Caiguda de personal a diferent nivell.
• Caiguda de persones al buit.
• Caiguda d'objectes sobre les persones.
• Cops contra objectes.
• Talls per manipulació d'objectes i eines manuals.
• Dermatitis per contactes amb el ciment.
• Projecció de partícules als ulls i altres parts del cos.
• Talls per utilització de màquines-eina.
• Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (tallant maons ...).
• Sobreesforços.
• Electrocució.
• Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport.
• Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (bastides sobre cavallets, escales, bastides, etc.).
• Soroll (ús de martells pneumàtics)
• Els riscos propis del lloc d'ubicació de l'obra
• Els riscos derivats del treball en vies publiques
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de polietilè.
• Armilla reflectant
• Guants de PVC o de seguretat.
• Guants de cuir.
• Botes de seguretat.
• Arnés de seguretat.
• Botes de goma amb puntera reforçada.
• Roba de treball.
• Roba per a temps plujós.
• Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'alçada formada
per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm.
• S'establiran cables de seguretat, ancorats entre elements sòlids estructurals en els quals enganxar al
mosquetó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires i durant les operacions de
descàrrega de materials.
• S'instal·larà a les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de perill "de caiguda des d'altura" i
d'obligatori utilitzar el cinturó de seguretat ".
• Les baranes de tanca perimetral es desmuntaran únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de
maó en un determinat lloc, reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega.
• Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets en vores d'estructures, si abans no s'ha instal·lat xarxa de
seguretat o una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit, formada per peus drets i travessers
horitzontals, per preveure el risc de caiguda des d'altura.
14.14.

• Els buits existents en el sòl es protegiran per a la prevenció de caigudes.
• Els grans buits es protegiran amb una xarxa horitzontal o amb baranes perimetrals.
• No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva
alçada les baranes de tancament que cada xarxa protegeix.
• Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades.
• Les zones de treball es netejaran de runa (trossos de maons) diàriament, per evitar les acumulacions
innecessàries.

MEMÒRIA

• A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d'un tauló".
• Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plataformes de treball, en
prevenció del risc de caiguda al buit.
• El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall de PVC) amb els que el
subministra el fabricant, per evitar els riscos de caiguda de la càrrega.
• El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes, vigilant que no puguin caure les peces
durant el transport.
• La ceràmica paletitzada transportada amb grua es governarà mitjançant cordes ancorades a la base de la
plataforma d'elevació. Mai directament amb les mans, per preveure cops, atrapaments o caigudes al buit per
pèndol de la càrrega.
• Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre trams. La col·locació dels palets es realitzarà pròxim a
cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menys resistència.
• Es prohibeix llançar trossos directament per les obertures i buits.
• Es prohibeix hissar testeres de gran superfície sota règim de vents forts (poden caure sobre el personal).
• Es prohibeix treballar al costat de paraments acabats acabats d'aixecar, abans de transcorregudes 48 h., Si
hi ha un règim de vents forts incidint sobre ells, poden enfonsar sobre el personal.
• Es prohibeix saltar del forjat o ampit de tancament a les bastides penjades o viceversa.

RAM DE TREBALLADORS EN VIES PÚBLIQUES

Es tracta en aquest apartat els riscos propis dels treballadors en vies publiques, a més dels intrínsecs de
la maquinària i mitjans auxiliars, que s'estudien en apartats específics segons l'índex.
RISCOS MÉS FREQÜENTS
• Atropellaments (pel trànsit rodat i / o per la maquinària de l'obra)
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Caiguda de personal a diferent nivell.
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• Contactes elèctrics directes
• Contactes elèctrics indirectes
• Trepitjades sobre materials solts
• Punxades i talls per maneig de materials i eines (filferros; cables elèctrics; tisores; alicates).
• Talls per utilització de màquines-eina.
• Sobre esforços (transport de cables elèctrics i quadres; maneig de guies i cables, posicions forçades).
• Cops contra objectes.
• Soroll (maquinària, ús de compressor i martells pneumàtics)
• Electrocució.
• Dermatitis per contactes amb el ciment.
• Projecció de partícules als ulls i altres parts del cos.
• Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents.
• Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars.
• Els riscos propis del lloc d'ubicació de l'obra
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Els buits existents en el sòl es protegiran per a la prevenció de caigudes.
• Totes les zones en què s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades.
• Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de maons) diàriament, per evitar les acumulacions
innecessàries.
• Es senyalitzarà i protegiran adequadament, i d'acord amb la normativa vigent, les zones de treball i els
desviament de trànsit (si es necessari es reforçarà amb senyalitzadors).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilla reflectant
• Roba de treball (amb reflectants, si cal)
• Botes de seguretat.
Casc de polietilè.
Guants de cuir.
Botes de goma amb puntera reforçada.
Roba per a temps plujós.
Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços
Guants de PVC o de seguretat.
Arnés de seguretat.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si, com es preveu, cal realitzar els treballs
en horari nocturn, es senyalitzarà segons la instrucció
8.3 IC i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons reflectants i es proporcionarà
llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i confort.
• Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'apilaran en els llocs assenyalats a aquest efecte.
• Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments i per capes, de manera que no es danyin
els elements d'enganxament per al seu hissat.
• El prefabricat serà hissat del ganxo de la grua mitjançant l'auxili de balancins. Abans de conduir a l'hissat dels
prefabricats per situar-los en l'obra, se'ls lligaran els caps de guia per realitzar les maniobres sense riscos.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

• S'establiran cables de seguretat, ancorats entre elements sòlids estructurals en els quals enganxar al mosquetó
de seguretat durant les operacions amb risc de caiguda a diferent nivell.
• S'instal·larà a les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de perill "de caiguda des d'altura" i
d'obligatori utilitzar el cinturó de seguretat ".
• Les baranes de tanca perimetral es desmuntaran únicament en el tram necessari per a introduir la càrrega de
maó en un determinat lloc durant el temps mort entre recepcions de càrrega.
• Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets en vores d'estructures, si abans no s'ha instal·lat xarxa de
seguretat o una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit, formada per peus drets i travessers
horitzontals, per preveure el risc de caiguda des d'altura.
EXECUCIÓ D'ANCORATGES AMB RESINES.

Aquesta unitat d'obra contempla l'execució de trepants en la vora dels taulers de ponts en què s'actuarà,
la neteja dels mateixos amb aire comprimit, i la col·locació dels ancoratges per a la fixació dels ampits, amb
aplicació de resines.

MEMÒRIA

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Ensopegades.
Atrapaments.
Projeccions d'elements.
Afeccions produïdes per la pols.
Manca de visibilitat originada per la pols ambiental.

MESURES PREVENTIVES:

PROTECCIONS COL·LECTIVES

14.15.

•
•
•
•
•
•
•

• El prefabricat es guiarà mitjançant caps subjectes als laterals de la peça mitjançant un equip format per tres
homes, dos d'ells governaran la peça mitjançant els caps mentre un tercer guiarà la maniobra.
• Un cop presentat el prefabricat al lloc d'instal·lació, es procedirà, sense despenjar del ganxo de la grua i sense
descuidar la guia mitjançant els caps, al muntatge definitiu, conclòs el qual podrà desprendre dels balancins.
• Si alguna peça prefabricada arribés al seu lloc d'instal·lació girant sobre si mateixa, es la intentarà detenir utilitzant
exclusivament els caps de govern, es prohibeix intentar detenir-la directament amb les mans, en prevenció de
risc de caiguda per oscil·lació de la peça en moviment.
• Diàriament es realitzarà per part de l'encarregat de Seguretat, una inspecció sobre el bon estat dels elements
d'elevació (eslingues, balancins, passadors de seguretat, etc.).
• Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del risc de caiguda.
• Les plantes romandran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar les maniobres d'instal·lació.
• Es paralitzarà la tasca d'instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors als 60 km. / H.

MESURES PREVENTIVES:

•
•
•
•
•
•
•

RISCOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Armilla reflectant.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Arnés anti-caigudes.
Vestits d'aigua per a l'època de pluja.
Ulleres de seguretat anti-partícules.
Mascareta antipols, amb filtre mecànic recanviable.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Instal·lació de malla de protecció provisional abans de l'inici de les operacions d'execució dels
ancoratges.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
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• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si, com es preveu, cal realitzar els treballs
en horari nocturn, es senyalitzarà segons la instrucció
8.3 IC i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i cons reflectants i es proporcionarà
llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat i confort.
• Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent especial cura amb el trànsit rodat circumdant.
• La neteja de les restes provinents del procés de perforació dels trepants s'efectuarà amb elements d'aspiració.
14.16.

BULONS I SEGELLAT DE FISSURES

MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilla reflectant
• Roba de treball amb reflectants
• Casc de polietilè.
• Guants de cuir.
• Botes de seguretat.
• Botes d'aigua
• Vestits d'aigua per a l'època de pluja. Arnés anti-caigudes.
• Ulleres de seguretat anti-partícules.
• Mascareta antipols, amb filtre mecànic recanviable.
• Filtres per màscara
• Protectors auditius
• Arnès per a treballs en alçada
• Davallador autobloquejant en treballs d'altura

RISCOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• S'utilitzarà detector de corrent per determinar el pas d'aquests serveis i, si cal, es faran tastos a mà per
comprovar la seva trajectòria.

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes d'objectes
Atrapaments.
Atropellaments
Cops i talls amb objectes
Projeccions d'elements i partícules
Ensopegades.
Exposició continuada al soroll elevat
Vibracions
Interferència amb conduccions subterrànies
Riscos generats per la falta de visibilitat en treball nocturn

PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Senyalització i abalisament de la zona de treball.
• Línia de vida i cordes de seguretat dobles

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
14.17.
• Les zones de treball estaran netes i ordenades No balancejaran les càrregues suspeses per a la seva
instal·lació en diferents zones.
• No es transportaran càrregues per sobre del personal ni es romandrà sota càrregues suspeses
• Examinar l'àrea de treball i estar atents als objectes que es puguin desprendre. Prohibir l'estada en
aquelles zones on puguin caure objectes despresos
• Abans de l'inici dels treballs s'inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.
• Es prohibirà l'apilament de materials, vehicles o compressor a menys de 2 m talús per evitar sobrecàrregues
i possibles bolcades al terreny.
• Els treballs de perforació seran precedits d'un sanejament general, realitzat sempre de dalt a baix i mai
treballant més d'un treballador en la mateixa vertical ni a una distància lateral de menys de 5 metres.
• No circular a menys de 5 m del peu del talús durant la perforació, i mai per sota de la cota en la qual es trobi un
martell pneumàtic, perforadora hidràulica en funcionament o treballador.
• S'instal·larà una visera protectora en aquelles zones de treball, que hagin d'executar en cotes inferiors, sota un
martell pneumàtic o perforadora hidràulica en funcionament.
• S'eliminaran els arbres situats al costat de talussos que hagin de suportar vibracions de martells pneumàtics o
perforadora hidràulica, en prevenció d'accidents per bolcada de troncs.
• El manteniment de la maquinària es farà sempre amb el motor aturat i la font d'energia desconnectada
• Es mantindran les distàncies de seguretat obligatòries al radi d'acció de la màquina (5 m)
• Les barres d'ancoratge i barrines descansaran horitzontalment sobre terreny pla sempre que sigui possible. En
cas de perforar en alçada la gàbia o patí portarà sempre acoblada / lligada una saca on es col·locaran totes i
cadascuna de les barres.
• La manipulació de les barres d'ancoratge i barrines durant els treballs verticals ha de realitzar-se de manera
que aquestes sempre estiguin lligades a una corda de seguretat, i aquesta convenientment lligada a un element
solidari al terreny.
• Els entroncaments i les mànegues de pressió dels martells pneumàtics i hidràulics, es revisaran diàriament,
substituint aquells, o els trams d'ells, defectuosos o deteriorats.
• Es prohibeix deixar el punter clavat en interrompre el treball.
• Es prohibeix abandonar el martell o trepant mantenint connectat el circuit hidràulic i pneumàtic de pressió.
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar si hi ha conduccions d'aigua, gas o electricitat enterrades per
tal de prevenir possibles accidents per interferència.
MEMÒRIA

COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT

• RISCOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talls i ferides a les extremitats per maneig d'elements metàl·lics
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes d'objectes.
Atropellaments.
Atrapaments
Cremades per soldadures.
Sobreesforços
Cops per caiguda o gir descontrolat de càrregues suspeses.

• MESURES PREVENTIVES:
Equips de protecció individual:
• Casc de polietilè.
• Armilles reflectants.
• Botes de seguretat.
• Roba de treball.
• Guants de cuir.
• Vestits d'aigua per a l'època de pluja.
• Cinturó portaeines.
• Cinturó de seguretat (classes A o C)
• Pantalla de soldador.
• Polaines de soldador.
• Maniguets de soldador.
• Per als treballadors exposats a caigudes a diferent nivell es requerirà la utilització d'arnesos lligats a la
corresponent línia de vida.
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als 80 dB (A).
Proteccions col·lectives:
PROTECCIONS PERSONALS
• Sobre altres vials, instal·lació de malla de protecció provisional abans de l'inici de les operacions de col·locació
de la barrera de protecció i col·locació a 10 cm de la vora del tauler d'enganxalls d'acer per a subjecció de les
xarxes.
• Col·locació d'una línia de vida on puguin amarrar els treballadors exposats a caigudes a diferent nivell.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Es realitzaran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. Si cal realitzar els treballs en horari nocturn,
es senyalitzarà segons la instrucció 8.3 IC i s'abalisarà la zona de treball amb balises lluminoses intermitents i
cons reflectants i es proporcionarà llum artificial suficient per a l'execució dels treballs en condicions de seguretat
i confort.
• Habilitació en obra d'un espai dedicat a l'apilament de les barreres.
• Emmagatzematge de barreres en posició horitzontal, sobre taulons de fusta.
• Es realitzarà una recollida de retallades, cargols, entorn de la zona de treball, a la finalització de la jornada
de treball.
14.18.

TREBALLS DE SEGA, PODA, TALA I PLANTACIÓ DE ARBRAT

Aquests treballs comprenen totes les operacions necessàries per al manteniment i tractament dels
parterres de les parcel·les annexes a la via, i de les espècies d'arbrat i arbustos en ells plantats.

• Armilles reflectants
• Roba de treball amb reflectants
• Casc de polietilè.
• Guants de cuir.
• Botes de seguretat.
• Ulleres de seguretat.
• Roba de treball.
• Màscares de seguretat
• Arnés de seguretat
• Protectors auditius
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles
• Maquinària amb senyals acústics i lluminosos
• Línies de vida per arnès de seguretat
14.19.

TREBALLS DE NETEJA

RISCOS MÉS FREQÜENTS

RISCOS MÉS FREQÜENTS

• Atropellament de persones (errors de planificació, manca de senyalització, circulació comuna de vehicles i
persones, manca de visibilitat).
• Riscos derivats de la circulació per carretera (circulació viària)
• Risc d'accident per estacionament en voral
• Bolcada (sobrecàrrega, tràfic a mig vessant, presència d'obstacles).
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Caiguda de persones a diferent nivell
• Talls per manipulació d'objectes i eines manuals.
• Talls per utilització de màquines-eina.

• Atropellament de persones (errors de planificació, manca de senyalització, circulació comuna de vehicles i
persones, manca de visibilitat).
• Riscos derivats de la circulació per carretera (circulació viària)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrapaments
Projecció de partícules
Caiguda de terres confrontants del lloc de treball (per vibració).
Vibracions
Soroll ambiental
Pols ambiental
Contactes amb l'energia elèctrica
Cremades (manteniment)
Sobre esforços
Contacte amb productes químics

•NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC
• La realització de qualsevol treball no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent
senyalització.
• Tots els operaris usaran peces de roba d'alta visibilitat reflectant.
• La maquinària s'emplaçarà sempre en un lloc estable, sense obstacles ni desnivells.
• Haurà de prevaler la manipulació mecànica enfront de la manual.
• Tots els productes químics hauran de manipular-se seguint les instruccions del fabricant i utilitzant els
recipients i equips de protecció adequats.
• Tots els treballadors hauran d'usar proteccions auditives adequades quan els nivells de soroll siguin superiors
MEMÒRIA

• Risc d'accident per estacionament en voral
• Bolcada (sobrecàrrega, tràfic a mig vessant, presència d'obstacles).
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Caiguda de persones i objectes a diferent nivell.
• Trepitjades sobre objectes
• Lliscaments de terres, roques.
• Despreniments de terra i roques (per no emprar el talús oportú per garantir l'estabilitat, per variació
de la humitat del terreny, per filtracions aquoses, per vibracions)
• Talls per manipulació d'objectes i eines manuals.
• Projecció de partícules
• Soroll ambiental i puntual
• Pols ambiental
• Sobre esforços.
• Exposició a productes químics
• Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses (baixes temperatures,
forts vents, pluges, etc.).
• Interferències amb conduccions enterrades (gas, electricitat, aigua).
• Contactes amb l'energia elèctrica (manteniment)
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC
• La realització de qualsevol treball no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent
senyalització.
• Tots els operaris usaran peces de roba d'alta visibilitat reflectant.
• La maquinària s'emplaçarà sempre en un lloc estable, sense obstacles ni desnivells.
• Haurà de prevaler la manipulació mecànica enfront de la manual.
• Tots els productes químics hauran de manipular-se seguint les instruccions del fabricant i utilitzant els
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recipients i equips de protecció adequats.
• Tots els treballadors hauran d'usar proteccions auditives adequades quan els nivells de soroll siguin superiors
als 80 dB (A).
• Es prestarà especial atenció a les maniobres de marxa enrere de la maquinària. Tota la maquinària disposarà
de senyal acústic de marxa enrere i de senyal d'avís lluminós

Projecció de fragments o partícules
Atrapaments per o entre objectes
Sobreesforços-

15. Contactes elèctrics
16. Probabilitat
Conseqüències

PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•

10.
11.
12.
13.
14.

Armilla reflectant
Roba de treball, amb reflectants.
Botes de seguretat.
Vestits d'aigua en època de pluja
Botes de goma
Guants de cuir.
Casc de polietilè.

B = BAJA
M = MITJA
A = ALT

LP =
LLEUGERAMENT
PERJUDICIAL
P = PERJUDICIAL
ED = EXTREMADAMENT
PERJUUDICIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Estimació del risc
T = Risc Trivial
TOM = Risc Tolerable Risc
Moderat
I = Risc Important
IN = Risc Intolerable

B = BAJA
M = MITJA
A = ALT

• Protectors auditius
• Mascareta antipols amb filtre recanviable
• Ulleres anti-mpactes
• En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots els equips aïllants de l'electricitat

De l'avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els apartats següents
s'exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), proteccions col·lectives i equips de
protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser necessàries i suficients per eliminar o reduir els
esmentats riscos.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

• Senyalització d'obres al lloc de treball
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles
• Maquinària amb senyals acústics i lluminosos
• Línies de vida per arnès de seguretat
• Col·locació de topalls per a maquinària al costat de talussos
• Tancament dels accessos públics en l'àmbit del contracte de manteniment.
• Detectors de línies i conduccions soterrades
14.20.

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS.
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
Probabilitat Conseqüènci
es
B M A LD D E

Riscos detectats
1. Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell

X

Estimació del risc
T

T

X
X

X

X

X

X

4. Caiguda
d’objectes
en
manipulació (eines, materials)

X

X

X

5. Caiguda
d’objecte
no manipulats)

X

X

X

6. Petjades sobre objectes

X

X

X

7. Cops contra objectes immòbils

X

X

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines

X

9. Cops amb objectes o eines

X

MEMÒRIA

X
X

E
X

3. Caiguda d‘objecte per desplom

(materials

M

X
X

IN

• Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejarà conforme s'avanci, apilant la
runa per a la seva evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
• Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
• Es prohibeix fer "massa" en la instal·lació contra incendis durant la soldadura elèctrica, per
evitar el risc de contactes elèctrics indirectes.
• Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
• El material de la instal·lació contra incendis es transportarà directament del seu lloc d'apilament al
seu lloc d'emplaçament, procedint a la seva muntatge immediat.
• Les eines a utilitzar pels tècnics contra incendis han d'estar protegides amb material aïllant
normalitzat contra els contactes per l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran
retirades i substituïdes de forma immediata per altres en bon estat.
• La ubicació "in situ" dels dispositius contra incendis, serà efectuada per un mínim de dos operaris,
per evitar els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
• La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de
seguretat amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
• Les escales de mà a utilitzar seran del tipus "tisora", dotades amb sabates anti-lliscants i cadena
limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
• Per evitar la connexió accidental de la instal·lació contra incendis a la xarxa general, l'últim cablejat
que s'executarà serà el que va del quadre general al de la companyia subministradora.
• Les proves de funcionament de la instal·lació contra incendis seran anunciades a tot el personal de
l'obra abans de ser iniciades.
• Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació contra incendis, es farà una revisió amb deteniment de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics directes o indirectes, d'acord
amb el reglament electrotècnic de baixa tensió.
• Els blocs dels col·lectors del sistema contra incendis fixats sobre plataformes es descarregaran amb l'ajuda del
ganxo de la grua. La càrrega guiada per dos homes mitjançant caps de guia que penjaran d'ella per evitar els
riscos de cops i enganxades.
• Els blocs dels conductes del sistema contra incendis, un cop rebuts, es transportaran directament al lloc
d'ubicació per evitar accidents per obstacles en vies de pas de l'obra.
• El transport a espatlla de trams de col·lectors - ruixadors per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap
a enrere, de manera que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, en prevenció de cops amb altres
operaris en llocs poc il·luminats o a contrallum.
• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la feina
(les estelles poden originar punxades i talls a les mans).
• Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s'avanci, apilant la
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runa per la seva evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
• El local destinat a emmagatzemar ampolles de gasos liquats tindrà ventilació constant per corrent d'aire, porta
amb pany de seguretat i il·luminació artificial si és el cas.
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en prevenció d'incendis.
• Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta- ampolles.
• S'evitarà soldar o utilitzar l'oxitall amb les ampolles de gasos liquats exposades al sol.
• S'instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i sobre la provisió de
canonada i de vàlvules de coure, amb la llegenda "NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS
QUE HO CONTINGUIN, ES PRODUEIX ACETILURO DE COURE QUE ÉS UN COMPOST EXPLOSIU ".
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Casc de seguretat
• Calçat de seguretat
• Guants de cuir.
• Guants de goma.
• Davantal de cuir.
• Ulleres anti-projeccions.
• Vestit impermeable (per controlar fuites d'aigua)
• Les pròpies de protecció pels treballs de soldadura (pantalla o ulleres de soldador, manyoples, davantal,
polaines).
• Cinturó de seguretat classe C (Risc de caiguda d'altura).
• Roba de treball.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• La il·luminació dels treballs de la instal·lació contra incendis serà d'un mínim de 200 lux mesurats a una alçada
sobre el nivell del paviment entorn dels 2 m.
• La realització de la connexió de la instal·lació contra incendis al costat de buits horitzontals o verticals, sobre
escales de mà (o bastides sobre cavallets), s'efectuarà una vegada protegit el buit de la mateixa amb una
xarxa horitzontal de seguretat o amb una xarxa tensa de seguretat entre la planta "sostre" i la planta de
"suport", per eliminar el risc de caiguda des d'altura.
• Es prohibeix la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets en llocs amb risc de caiguda des d'altura
durant els treballs d'instal·lació contra incendis (prop de la vora del tauler, ...) si abans no s'han instal·lat les
proteccions de seguretat adequades (xarxes o baranes superiors).
• Es reposaran les proteccions dels buits un cop realitzat l'aplom per a la instal·lació de conductes verticals.
L'operari d'aplomat realitzarà el treball subjecte amb un cinturó de seguretat amarrat a punts forts.
• Es rodejarà amb baranes de 90 cm d'altura els buits dels forjats per pas de tubs que no poden cobrir-se després
de conclòs l'aplomat, per evitar el risc de caiguda.
• Es prohibeix soldar els col·lectors del sistema contra incendis amb plom en llocs tancats; s'establirà un corrent
d'aire de ventilació per evitar el risc de respirar productes tòxics.
• Sobre la porta del magatzem de gasos liquats es col·locarà uns senyals de "PERILL D'EXPLOSIÓ" i "PROHIBIT
FUMAR".
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un extintor reglamentari
14.21.

MUNTATGE EQUIPS I PREFABRICATS

RISCOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Atropellaments.
Atrapaments
Aixafaments
Caigudes d'objectes.
Sobreesforços
Cops per caiguda o gir descontrolat de càrregues suspeses.
MEMÒRIA

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Es prepararan zones de l'obra compactades per facilitar la circulació de camions de transport de prefabricats.
• Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'apilaran en els llocs assenyalats a aquest efecte.
• Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments esteses per capes, de manera que no es
danyin els elements d'enganxament per al seu hissat.
• La peça o encavallada prefabricada serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l'auxili de balancins. Abans
de conduir a l'hissat dels prefabricats per situar-los en l'obra, se'ls lligaran els caps de guia per realitzar les
maniobres sense riscos.
• El prefabricat o encavallada es guiarà mitjan cordes subjectes als laterals de la peça mitjançant un equip format
per tres homes, dos d'ells governaran la peça mitjançant els caps mentre un tercer guiarà la maniobra.
• Un cop presentat el prefabricat al lloc d'instal·lació, es procedirà, sense despenjar del ganxo de la grua i sense
descuidar la guia mitjançant els caps, al muntatge definitiu, conclòs el qual podrà desprendre dels balancins.
• Si alguna peça prefabricada arribés al seu lloc d'instal·lació girant sobre si mateixa, es la intentarà detenir utilitzant
exclusivament els caps de govern, es prohibeix intentar detenir-la directament amb les mans, en prevenció de
risc de caiguda per oscil·lació de la peça en moviment.
• Diàriament es realitzarà per part de l'encarregat de Seguretat, una inspecció sobre el bon estat dels elements
d'elevació (eslingues, balancins, passadors de seguretat, etc.).
•
•
•
•

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del risc de caiguda.
Els llocs de treball romandran nets de materials o eines que puguin obstaculitzar les maniobres d'instal·lació.
Es paralitzarà la tasca d'instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors als 60 km. / H.
Tot el que s'ha dit és vàlid per tota mena d'equipament de l'electro-muntatge de les instal·lacions (armaris,
aïlladors, quadres, seccionadors i tot element que s'hagi de manipular).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Casc de seguretat.
• Armilles reflectants.
• Botes de seguretat.
• Guants de cuir.
• Arnés de seguretat
• Ulleres anti-projeccions
• Vestits per a temps plujós.
• Roba de treball.
• Cinturó portaeines.
• Cinturó de seguretat (classes A o C)
• Pantalla de soldador.
• Polaines de soldador.
• Maniguets de soldador.
• Per als treballadors exposats a caigudes a diferent nivell es requerirà la utilització d'arnesos lligats a la
corresponent línia de vida.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• El risc de caiguda des d'altura s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des de
l'interior d'una plataforma de treball (plataforma elevadora o bastida tubular) envoltada de baranes reglamentària
de 90 cm d'altura.
• Es tendiran cables de seguretat o línies de vida, ancorats a punts "forts", en els quals enganxar el mosquetó del
cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre al costat de les estructures les peces prefabricades.
• Les baranes de tancament de les estructures s'aniran desmuntant únicament en la longitud necessària per
instal·lar un determinat panell prefabricat, conservant intactes a la resta del tram.
• Instal·lació de malla de protecció provisional abans de l'inici de les operacions de col·locació de la barrera
de protecció.
• Col·locació a 10 cm de la vora del tauler d'enganxalls d'acer per a subjecció de les xarxes.
14.22.

TREBALLS ELÈCTRICS EN BAIXA I MITJA TENSIÓ I EN XARXA D'ENLLUMENAT. CABLEJAT
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i ESTESA.

que va del quadre general al de la "companyia subministradora", recollint en un lloc segur els mecanismes
necessaris per a la connexió, que seran els últims al instal·lar-se.
PROTECCIONS PERSONALS

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Talls per l'ús d'eines manuals.
Talls per l'ús de guies i conductors.
Punxades en les mans per l'ús de guies i conductors.
Cops per eines manuals.

• Trepitjades sobre materials solts
• Sobreesforços per postures forçades.
• Cremades per encenedors durant les operacions d'escalfament del "macarró protector".
• Electrocució o cremades per mala protecció de quadres elèctrics.
• Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.
• Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament.
• Electrocució o cremades per pont dels mecanismes de protecció (disjuntors, diferencials, etc.).
• Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle-femella.
• Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica.
• Contactes elèctrics directes (excés de confiança, entroncaments perillosos, derivació de les proteccions
elèctriques, treballs en tensió, falta d'experiència).
• Contactes elèctrics indirectes
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per persones
especialistes, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
• Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
• Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra
els contactes amb l'energia elèctrica. Les eines l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de
forma immediata per altres en bon estat.
• Les escales de mà a utilitzar seran del tipus de "tisora", dotades amb sabates anti-lliscants i cadena limitadora
d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica que puguin ocasionar riscos a terceres persones seran
anunciades a tot el personal de l'estació abans de ser iniciades.
• Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de les
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o
indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
• En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
• - Les rodes de cables es descarregaran convenientment agafada amb l'ajuda del ganxo del camió grua. La
càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos extrems de la guia, per evitar els riscos de cops i
enganxades ..
• - La ubicació "in situ" d'aparells i accessoris pesats serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar
els accidents per caigudes i desploms dels aparells.
• - Les rodes de cables i blocs de tubs i accessoris, un cop rebuts a l'obra es transportaran directament al lloc
d'ubicació, per evitar accidents per obstacles a les vies de pas intern, (o extern), de l'obra.
• - Els tubs per conduccions i les rodes de cables s'emmagatzemaran en una superfície horitzontal, possible
sobre taulons, en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que, per qualsevol causa els
conductes caiguin i rodin.
• - Els encreuaments inferiors de línia de baixa o mitja tensió, o de telefonia a una línia d'alta tensió es realitzaran
utilitzant una corda (cable no) des del punt d'encreuament i per sobre de la línia de construcció, de manera que
quan es tensa la corda s'evita el contacte entre la nova línia i la línia d'alta tensió.
• Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que
estiguin en bon ús, de manera immediata.
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el
MEMÒRIA

• Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda d'objectes o de
cops.
• Botes aïllants de l'electricitat (connexions).
• Botes de seguretat.
• Guants aïllants.
• Guants de cuir
• Roba de treball.
• Cinturó de seguretat.
• Faixa elàstica de subjecció de cintura.
• Banqueta de maniobra.
• Catifa aïllant. Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.
• Pantalla anti-projeccions.
• Arnés de seguretat (risc de caiguda d'altura).
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Es prendran totes les mesures necessàries que siguin d'aplicació en els treballs en rases.
• L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
• La realització del cablejat i connexió de la instal·lació elèctrica al costat de buits horitzontals o verticals (escales,
buits, etc.) sobre escales de mà (o bastides de cavallets) s'efectuarà una vegada protegit el buit de la mateixa
amb una xarxa horitzontal de seguretat o amb una xarxa tensa de seguretat entre la planta "sostre" i la planta de
"suport", per eliminar el risc de caiguda des d'altura.
• Es prohibeix la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets en llocs amb risc de caiguda des d'altura
durant els treballs d'electricitat (al costat de vores de forjat, etc.) si abans no s'han instal·lat les proteccions de
seguretat adequades (xarxes o baranes superiors).
• La il·luminació en els talls no serà inferior als 200 lux mesurats a 2 m del terra.
•
14.23.

MUNTATGE I MANTENIMENT DE LLUMS I MÀSTILS.

Aquest capítol inclou totes les operacions necessàries per al muntatge o substitució de lluminàries i pals,
així com els treballs necessaris per a la seva neteja i manteniment.
•RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d'objectes sobre les persones
Atrapaments per objectes
Talls i cops per l'ús d'eines manuals.

•
•
•
•
•
•
•

Punxades en les mans per l'ús d'eines manuals.
Talls i erosions per l'ús de guies i conductors.
Punxades en les mans per l'ús de guies i conductors.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
Trepitjades sobre materials solts

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT :
• No es situarà cap treballador sota l'àmbit de possible caiguda de les lluminàries.
• Es realitzaran els talls de trànsit necessaris per evitar el risc de possible caiguda de qualsevol element sobre
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els vehicles.
• Els pals i lluminàries es descarregaran i / o muntaran convenientment agafats amb l'ajuda del ganxo del camió
grua o grua mòbil. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos extrems de la guia, per evitar els
riscos de cops i enganxades.
• En cap cas es treballarà amb la instal·lació en tensió.
• Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres que
estiguin en bon ús, de manera immediata.
PROTECCIONS PERSONALS
• Casc de polietilè.
• Armilla reflectant
• Botes de seguretat.
• Guants de cuir
• Roba de treball.
• Cinturó de seguretat.
• Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços PROTECCIONS
COL·LECTIVES
• Es prendran totes les mesures necessàries que siguin d'aplicació en els treballs elèctrics.
• L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els
contactes amb l'energia elèctrica.
14.24.

TREBALLS DE REPARACIÓ EN TORXES

Aquesta activitat d'obra comprèn els treballs de reparació, ordinaris i especials, de lluminàries,
denominades torxes.

Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al buit
Caiguda d'objectes
Atrapaments
Contactes elèctrics
Cops i talls per manipulació d'objectes i eines

• NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• No es balancejaran les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en diferents zones.
• No es transportaran càrregues per sobre del personal ni es romandrà sota càrregues suspeses.
• L'operari que realitzi operació de descens de corona tindrà visió total de la zona per observar el descens, per
evitar que la corona s'enganxi amb cap tipus d'obstacle que pugui desencadenar una caiguda d'objectes o
altres accidents.
• Examinar l'àrea de treball i estar atents als objectes que es puguin desprendre
• És prohibit l'estada en aquelles zones on puguin caure objectes despresos
• Es realitzaran treballs previs d'inspecció ocular per determinar la no existència de línies elèctriques voltant.
• Es realitzaran manteniments periòdics de la maquinaria elèctrica i equips elèctrics, per determinar el seu bon
estat de les màquines i les envoltants
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC La realització de qualsevol treball
no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent senyalització
• Tot el personal de suport a la maquinària haurà de fer ús de roba de treball reflectant i situar-se de tal forma que
sigui visualitzat amb facilitat pels conductors.
• Es mantindran les zones de treball ordenades i netes
• Es prestarà atenció quan es camini per talussos i terrenys desiguals
• S'haurà de mantenir una distància de seguretat al voltant de la maquinària que estigui treballant a l'obra.

MEMÒRIA

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat
• Ulleres de muntura integral
• Guants contra agressions mecàniques i elèctriques
• Arnés de seguretat PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles
14.25.

TREBALLS EN VENTILADORS CENTRÍFUGS

RISCOS:
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell
Caiguda d'objectes
Atrapaments per objectes
Contactes elèctrics

• Trepitjades sobre objectes
• Cops i talls per manipulació d'objectes i eines
• Lesions per exposició continuada al soroll elevat
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:

RISCOS:
•
•
•
•
•
•
•

MESURES PREVENTIVES:

• Les zones de treball estaran netes i ordenades i els materials emmagatzemats en lloc destinat a aquest efecte.
• No es manipularan càrregues excessivament voluminoses que, tot i ser lleugeres, impedeixin l'equilibri del
pas.
• No s'haurà de realitzar la connexió de cables sense clavilles.
• Es realitzaran els treballs sense tensió; abans d'iniciar els treballs es comprovarà amb voltímetre l'absència
de tensió.
• El personal ha d'estar ensinistrat en la manipulació correcta d'objectes
• No es col·locarà ningú sota el ventilador en el seu moviment de trasllat a la sala.
• Es s'estabilitzarà el ventilador un cop a terra, abans de manipular• S'utilitzaran mitjans auxiliars en la manipulació d'objectes. No es manipularan els objectes fins que aquests
estiguin estabilitzats.
• S'allunyarà el compressor del martell perforador, sempre que sigui possible, per evitar la conjunció de
sorolls de les dues maquinàries.
• Es compliran íntegrament les mesures de seguretat, ús i manteniment indicades en el manual d'instruccions de
la màquina.
• Estan prohibits els treballs a la mateixa vertical del ventilador
MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat aïllants
• Arnés de seguretat
• Ulleres de seguretat anti-impactes
• Guants de protecció contra agressions mecàniques i elèctriques.
• Casc de seguretat
• Pantalla
facial
(soldadures)
PROTECCIONS
COL·LECTIVES:
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• Senyalització i delimitació de la zona de treball
• Catifa o banqueta aïllant
14.26.

altres de nous.
• Els cables i endolls elèctrics s'han de revisar de manera periòdica i substituir els que es trobin en mal estat.
• No s'han d'utilitzar adaptadors (lladres) en les bases de presa de corrent, ja que hi ha el risc de sobrecarregar
la instal·lació.
• Respectar els senyals d'advertència de risc elèctric.
• No s'han de realitzar treballs en instal·lacions elèctriques si no es té la formació i l'autorització necessària.
• Els cables elèctrics han de protegir mitjançant canalitzacions de cautxú dur o plàstic, quan estiguin dipositats
sobre el sòl en zones de trànsit o treball.
• Totes les instal·lacions han de ser revisades periòdicament.
• Els sistemes de seguretat de les instal·lacions elèctriques no han de ser manipulats, ja que la seva funció de
protecció quedaria anul·lada.

MANTENIMENT CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

RISCOS:
•
•
•
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Caiguda d'objectes
Projecció de partícules
Contactes elèctrics directes i indirectes
Trepitjades sobre objectes
Cops i talls per manipulació d'objectes i eines

MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Les zones de treball estaran netes i ordenades i els materials emmagatzemats en lloc destinat a aquest efecte.
• Els equips de treball hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament i utilitzar- se exclusivament per als
treballs que hagin estat dissenyats.
• S'haurà de verificar previ al seu ús i de forma periòdica el correcte estat de les eines manuals i elèctriques.
• Els treballadors hauran de disposar d'instruccions sobre l'ús de les eines manuals i elèctriques, així com de
les mesures de seguretat corresponents.
• S'utilitzaran eines amb mànecs de disseny ergonòmic per evitar la pressió i la fricció mecànica amb les mans
del treballador.
• S'hauran d'utilitzar eines de mesura i pes adequat, que no estiguin trencades ni gastades, havent d'estar
lliures de greix, pols, etc. que dificultin la seva utilització.
• Es considera que tot element o equip d'una instal·lació està en tensió mentre no es verifiqui el contrari. Un
cop identificades les parts en tensió procedir a la seva senyalització, delimitació i apantallament.
• No s'alteraran les proteccions o enclavaments no afectats per la feina.
• S'han de respectar les distàncies de seguretat a les parts de la instal·lació que estiguin en tensió.
• El muntatge dels quadres serà realitzat per personal adequadament format, per evitar riscos derivats del
muntatge incorrecte.
• S'hauran de complementar els punts de llum amb llums portàtils, per evitar qualsevol tipus de risc causat per
il·luminació deficient en el lloc de treball
• Les eines elèctriques seran de doble aïllament i estaran protegides amb interruptor diferencial d'alta
sensibilitat.
• Si, per força major, s'haguessin de realitzar treballs amb tensió o en proximitats, aquests es realitzaran amb
eines aïllades i proteccions com tela vinílica, catifa aïllant, etc.
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica, l'últim connexions que s'executarà
serà el que va al quadre general de la Companyia subministradora.
• Les escales manuals estaran en perfecte estat d'ús i disposaran de sabates anti-lliscants i seran de
tipus no conductor.
• Els cables i mànegues no presentaran deficiències en el seu aïllament i estaran connectats amb clavilles
aïllants. Les connexions als equips i mecanismes es faran sempre sense tensió i amb les clavilles
adequades.
• No utilitzar cables danyats, clavilles trencades ni aparells la carcassa present dels quals defectes.
• Per utilitzar un aparell o una instal·lació elèctrica, es manipularan, únicament, els òrgans de comandament
previstos per a aquest fi pel constructor o instal·lador.
• No alterar ni modificar la regulació dels dispositius de seguretat ni els de comandament.
• Substituir els fusibles fosos per altres del mateix model i calibre.
• Per desconnectar una clavilla de l'endoll, llençar sempre d'ella, mai del cable d'alimentació.
• No mullar els aparells o instal·lacions elèctriques, dipositar el material elèctric en llocs secs.
• Evitar la utilització d'aparells o equips elèctrics amb pluja, quan els cables travessin tolls o quan es tingui
alguna part del cos mullada.
• En ambients humits, assegurar que tots els elements de la instal·lació responen a les condicions d'utilització
previstes per a aquests casos.
• S'ha d'evitar fer reparacions provisionals. Els cables danyats cal reemplaçar-los per
MEMÒRIA

• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat tipus dielèctric
• Casc de seguretat tipus dielèctric
• Guants aïllants
• Ulleres de seguretat de muntura integral
• Guants de protecció contra agressions mecàniques i elèctriques.
• Pantalla
facial
(soldadures)
PROTECCIONS
COL·LECTIVES:
• Senyalització i delimitació de la zona de treball
• Catifa o banqueta aïllant
14.27.

FUSTERIA METÀL·LICA - SERRALLERIA

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al buit
Talls per la manipulació de màquines i eines manuals.
Cops i talls per objectes o eines.
Atrapament entre objectes.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Caiguda d'elements de fusteria metàl·lica sobre les persones o les coses.
Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar.
Contactes amb l'energia elèctrica.
Sobreesforços.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Els elements de la fusteria de reixes de tancament, mampares i similars es descarregaran en blocs perfectament
lligats, penjats mitjançant calces del ganxo de la grua.
• L'emmagatzematge de fusteria metàl·lica, reixes, mampares i similars es realitzarà en els llocs destinats a aquest
efecte.
• En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar
accidents per ensopegades o interferències.
• En tot moment les zones de treball es mantindran lliures de trossos de retalls metàl·lics i altres objectes
punxants, per a evitar els accidents per trepitjades sobre objectes.
• Es desmuntaran únicament en els trams necessaris aquelles proteccions (normalment, seran baranes) que
obstaculitzin el pas dels elements de la fusteria metàl·lica, mampares, murs cortina i similars; un cop
introduïts els marcs, etc. a la planta es reposaran immediatament.
• Abans de la utilització d'una màquina -eina, l'operari haurà de conèixer com es manipula aquesta
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determinada màquina (radial, màquina de roblonar, màquina de fregar etc.).
• Abans de la utilització de qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba es òptimes condicions i amb
tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en perfectes condicions.
• El "penjat" de fulles de porta, marcs corredissos o pivotants i similars, es realitzarà per un mínim d'una
quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes.
• Els trams metàl·lics longitudinals (lames metàl·liques per gelosies, etc.) transportades a l'espatlla per un sol
home aniran inclinades cap enrere, procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la
d'una persona, per evitar cops als altres operaris, (llocs pocs il·luminats o contrallum).
• Tota la maquinària elèctrica estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials de
quadre general de l'obra, o de doble aïllament.
• Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació.
• Es prohibeix emmagatzemar baranes definitives i similars les vores, per evitar els riscos per possibles
caigudes.
• Els elements metàl·lics que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació (enduriment de
morters per exemple), es mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas a elements ferms), per garantir la seva
perfecta ubicació i evitar caigudes.
PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Botes de goma amb puntera reforçada.
Ulleres de seguretat anti-projeccions.
Roba de treball.
Faixa elàstica de subjecció de cintura.
Les pròpies de protecció pels treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Els marcs metàl·lics seran presentats per un mínim d'una parella, per evitar els riscos de bolcades, cops i
caigudes.
• Les bastides per a col·locar les fusteries metàl·liques estaran limitades a la part davantera (la que dona cap
al buit), per una barana sòlida de 90 cm. d'alçada, mesurada des de la superfície de treball, formada per
passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caigudes des d'alçada (o al buit).
• Es prohibeix utilitzar com bastides sobre cavallets els bidons, caixes o piles de material i similars, per
evitar accidents per treballar sobre superfícies inestables.
• Les zones interiors de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a
una alçada sobre el sòl entorn dels 2 m.
• Els operaris fixaran l'assegurança del cinturó de seguretat a elements sòlids col·locats a aquest efecte.
14.28.

PINTURES I VERNISSOS ANTI-GRAFITTIS

El contractista haurà d'annexar al Pla de Seguretat les fitxes de seguretat dels productes utilitzats.
•RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al buit
Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments).
Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions).
Contacte amb substàncies corrosives.
Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors.
Contactes amb l'energia elèctrica.
Sobreesforços.
MEMÒRIA

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• És obligatori que en el Pla de Seguretat figurin les FITXES DE SEGURETAT de tots els productes utilitzats per
a la realització de les tasques de pintura i neteja. (O-Xilè, toluè, Carrillo d'sulfocromato de plom, acetat d'etil,
etc.).
• En el cas de sistema de pintura anti-grafitti, s'utilitzarà màscara amb filtre amb protecció A1, B1, E1, K1
(protecció davant vapors orgànics, gasos àcids, sulfurosos i amoníac) on puguin produir-vapors, núvols o pols,
especialment en la barreja de productes per aconseguir el producte resultant, tot i que sigui en ambients
exteriors.
• Els operaris que utilitzin aquest sistema de pintura han de disposar de la formació i informació específica per
a la utilització d'aquest; a més han de tenir a la seva disposició les fitxes informatives i els equips de protecció
individuals necessaris.
• Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o
incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
• Els emmagatzemats de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa es realitzaran de tal manera que es
puguin revisar periòdicament els recipients, per evitar el risc d'inflamació.
• S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre la ventilació adequada.
• Es prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant de les de
recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
• Es prohibeix la formació de bastides sobre bidons, piles de materials i similars, per evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures.
• Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia, sense la
utilització de les clavilles mascle - femella.
• Les operacions de polits, mitjançant polidora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per "corrent
d'aire", per evitar el risc de respirar pols en suspensió.
• L'abocament de pigments en el suport (aquós o dissolvent) es realitzarà des de la menor alçada possible, per
evitar esquitxades i formació d'atmosferes pulverulentes.
• Es prohibeix fumar o menjar quan es pinti amb pintures que tinguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.
S'advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la necessitat d'una
profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.
• Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims a les zones en què s'utilitzin pintures
inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi.
• Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions durant els treballs de pintura
• -Durant les operacions de rascat s'utilitzaran les ulleres de protecció.
PROTECCIONS PERSONALS
• Casc de polietilè
• Guants de làtex o PVC.
• Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents).
• Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per dissolvents orgànics).
• En el cas de sistema de pintura anti-grafitti, s'utilitzarà màscara amb filtre amb protecció A1, B1, E1, K1
(protecció davant vapors orgànics, gasos àcids, sulfurosos i amoníac).
• Ulleres de seguretat (anti-partícules i gotes).
• Calçat anti-lliscant.
• Roba de treball.
• Gorra protectora contra pintura per als cabells.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
• Les pintures, vernissos, dissolvents, etc. s'emmagatzemaran en locals amb el títol "Magatzem de pintures"
mantenint-se sempre la ventilació per "tir d'aire", per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.
• S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.
• Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, vernissos, dissolvents, etc. s'instal·larà un senyal de
perill "d'incendis" i una altra de prohibit "fumar".
• La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment a l'entorn
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als 2 m.
• Les escales de mà seran de tipus "tisora", dotades amb capçals anti-lliscants i cadena limitadora d'obertura, per
evitar el risc de caigudes per inestabilitat.
• Els vehicles de treball han de disposar d'obertures (reixetes) fixes per afavorir la ventilació d'aire i hauran de
disposar de mampares de separació de la cabina respecte a la càrrega.
14.29.

•
•
•
•
•

Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
Senyalització de vehicles
Recipient del Grup III homologat per objectes punxants i tallants.
Càrtel "Residus risc biològic"
14.30.

TREBALLS AMB RISCOS BIOLÒGICS

Aquesta activitat d'obra comprèn tots els treballs de neteja i manteniment de les parcel·les contigües a la
via, en l'execució de les quals és probable la presència de xeringues susceptibles d'ocasionar riscos biològics en
cas de contacte accidental amb les mateixes.

SERVEI DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

Aquesta activitat d'obra comprèn totes les operacions necessàries per a realitzar el servei de programació
i control.
• RISCOS:

RISCOS:
• Accidents de trànsit
• Atropellaments per tercers
• Atropellaments i cops per vehicles i maquinària
• Caigudes al mateix nivell
• Pèrdua de seguretat en operació per senyalització deficient
• Atrapament per bolcada de vehicles
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:

• Accidents de trànsit
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments per tercers
Atropellaments i cops per vehicles i maquinària
Caigudes al mateix nivell
Exposició a contaminants biològics
Trepitjades sobre objectes
Projecció de partícules
Caiguda d'objectes
Atrapament per col·lapse / ensorrament

• NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• No es manipularan les agulles, ni es desacoblaran de la xeringa.
• Es rebutjaran els guants sempre que es pensi que s'han contaminat i s'utilitzarà un parell nou.
• Quan s'abandoni el lloc s'ha de recollir tot i; un cop s'hagi procedit a recollir-ho tot, procedir a llevar-se els
guants: es tancarà recipient i serà tractat per una empresa gestora de residus.
• Rentar-se les mans, després de llevar-se els guants, amb gel especial anti-sèptic.
• Evitar talls, abrasions o altres lesions cutànies a les mans.
• No fumar, ni menjar, ni tocar-se la pell, ni les mucoses durant aquests treballs.
• Haurà de extremar la precaució en tot moment. Es prestarà especial atenció al Codi Circulació i normativa de
Tràfic
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC La realització de qualsevol treball
no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent senyalització
• Tot el personal de suport a la maquinària haurà de fer ús de roba de treball reflectant i situar-se de tal forma que
sigui visualitzat amb facilitat pels conductors.
• Es mantindran els talls ordenats i nets
• Es prestarà atenció quan es camini per talussos i terrenys desiguals
• S'haurà de mantenir una distància de seguretat al voltant de la maquinària que estigui treballant a l'obra.
• Examinar l'àrea de treball i estar atents als objectes que es puguin desprendre. Prohibir l'estada en
aquelles zones on puguin caure objectes despresos
• MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat
• Màscara amb filtre contra partícules
• Ulleres de seguretat anti-impactes
• Guants de protecció contra punxades PROTECCIONS
COL·LECTIVES:
MEMÒRIA

• Haurà de extremar la precaució en tot moment. Es prestarà especial atenció al Codi Circulació i normativa de
Tràfic
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC La realització de qualsevol treball
no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent senyalització
• Tot el personal de suport a la maquinària haurà de fer ús de roba de treball reflectant i situar-se de tal forma que
sigui visualitzat amb facilitat pels conductors.
• Es mantindran els talls ordenats i nets
• Es prestarà atenció quan es camini per talussos i terrenys desiguals
• S'haurà de mantenir una distància de seguretat al voltant de la maquinària que estigui treballant a l'obra.
• MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat
• Guants d'un sol ús de làtex PROTECCIONS
COL·LECTIVES:
• Senyalització provisional d'obres d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
• Senyalització de vehicles
14.31.

GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Aquesta activitat d'obra comprèn els treballs necessaris per a realitzar gestió de sistemes d'informació
geogràfica.
• RISCOS:
•
•
•
•

Accidents de trànsit
Atropellaments per tercers
Atropellaments i cops per vehicles i maquinària
Caigudes al mateix nivell

• Pèrdua de seguretat en operació per senyalització deficient
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• Riscos derivats de treballs en oficina
• NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT:
• Haurà de extremar la precaució en tot moment. Es prestarà especial atenció al Codi Circulació i normativa de
Tràfic
• Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert a la Norma 8.3 IC La realització de qualsevol treball
no haurà de començar fins que no sigui col·locada la corresponent senyalització
• Tot el personal de suport a la maquinària haurà de fer ús de roba de treball reflectant i situar-se de tal forma que
sigui visualitzat amb facilitat pels conductors.
• Es mantindran els talls ordenats i nets
• Es prestarà atenció quan es camini per talussos i terrenys desiguals
• MESURES PREVENTIVES:
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Armilles i roba de treball reflectants
• Botes de seguretat
• Guants de cuir

• Senyalització d'acord amb la instrucció 8.3 IC
• Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
TALLS DE CARRILL PUNTUALS DE FORMA MANUAL

El procediment de senyalització que s'exposa a continuació serà útil per a la possible realització de talls de carril
en l'àmbit del manteniment de forma "manual", és a dir mitjançant la col·locació dels cons a peu per part dels
operaris de conservació. Aquest procediment es durà a terme per talls puntuals quan sigui requerit.
Quedarà explícitament prohibit que qualsevol operari realitzi alguna operació des d'un vehicle en moviment,
excepte en les zones habilitades per al transport de persones. (A recordar durant TOT EL PROCEDIMENT)
Els mitjans a aportar per a l'execució d'aquests talls seran un Vehicle Escolta (VE), que la seva funció va ser la
d'avisar de la presència de treballadors a la carretera, i del Vehicle Portador de El Tall (VPT), que porta les
senyals, treballadors i elements d'abalisament.
• OPERACIONS DE MUNTATGE DEL TALL DE CARRIL.


Col·locació de la Presenyalització:

Per a qualsevol operació de realització de tall de carril (ja sigui tall del carril ràpid o lent) el VE va circular per
darrere del VPT, alertant als usuaris de la via de presència de material i protegint el VPT. A una distància de 300
m abans del punt on es va a col·locar la primera senyal, TP-18 (obres), els vehicles connecten els elements
d'abalisament i amb llampades, encenen l'intermitent dret i es van ficant al voral dret, ocupant el menys possible
del carril, encenent després els llums d'emergència. El VPT s'aturarà a l'altura del punt d'ubicació del primer senyal
i VE es quedarà parat darrere a 50 metres.
El conductor del VE amb tots els elements d'abalisament connectats connectarà al seu torn la cascada de llum
fent que la sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra o la dreta, segons correspongui, i de tal
forma la senyalització d'abalisament sigui vista clarament pels usuaris de la calçada. El conductor entra al vehicle
i romanent pendent del trànsit indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna LED amb caputxó groc que es retirin
de la zona del voral i canviïn de carril.
Del VPT baixa un / dos operari/s i baixen del vehicle els dos senyals TP-18 (obres) i les bases per a les mateixes
si es precisen. Es col·loca el senyal que va situada en aquest voral juntament amb un con i una balisa. Un dels
operaris agafa l'altre senyal i creua des del voral dret fins l'esquerre, observant prèviament el trànsit i assegurantMEMÒRIA



Muntatge de la falca

Del VPT baixa un / dos operari / si baixen del vehicle el senyal TR 401 a o b, segons correspongui i la base per
a aquesta, si són necessàries Es col·loca el senyal que va situada en aquest voral, que serà la que delimitarà
l'inici de la falca.
De la mateixa manera, un cop col·locada el senyal procedeixen a apilar els cons en munts a la plataforma del
vehicle i col·locar-ho més propers a la vora de la mateixa per baixar els cons TB-6 i definir la falca. A continuació
del senyal es procedirà a col·locar des de la vora interior del voral el primer con o TB-6, aquests s'aniran col·locant
un a continuació de l'altre-en el sentit d'avanç, fins a tallar en forma obliqua carril més situat a la dreta o esquerra,
segons escaigui. La falca o filera de cons ha de ser progressiva, contínua i ha de tenir una distància des de l'inici
fins a l'últim con d'uns 200m de longitud. En la mateixa filera de cons es procedirà a col·locar les balises lluminoses
al llarg del recorregut de la falca, amb la finalitat de abalisar la zona.
VPT Aturat amb operaris apilant els cons en munts a la plataforma del vehicle
A mesura que es van baixant TB juny (cons) per anar muntant la falca, s'hauran baixen els panells direccionals
TB-2 de color vermell i blanc, els quals es van a procedir a col·locar 3 unitats, en la longitud de la falca. Aquests
panells es van a col·locar perpendiculars a l'eix de la carretera. Tots aquests elements es col·locaran manualment
d'un en un, sense que cap operari treballi des del vehicle en moviment.
VPT parat amb els cons apilats per munts a la plataforma del Vehicle VPT en marxa, col·locant
els cons de la falca.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:

14.32.

se que en el moment de creuar no passa cap vehicle. Col·loca el senyal a la banda esquerra de la calçada,
juntament amb un con i una balisa, i creua des del voral esquerre fins al dret, assegurant-se que en el moment
en què van a creuar no circula cap vehicle. Els operaris pugen al VPT i avancen pel voral dret 100 m mantenint
l'abalisament encès. El VE seguirà al VPT a una distància suficient perquè serveixi d'escorta per a la resta
d'usuaris, el conductor del qual traurà per la finestra una llanterna perquè els usuaris de la via redueixin la seva
velocitat de pas i canviïn de carril.
Aquesta mateixa operació es realitzarà també per a la col·locació dels senyals TR-301
(60) a 100 metres de la inicial, TS-54 a 200 metres, TR-305 a 300 m i les TR-301 (40) a 400 metres.

En tot moment, el VE es col·locarà a l'inici de la falca quedant-se fins que la falca estigui totalment muntada,
funcionant a manera d'escorta.
Per supervisar per part de l'operari que va conduint el VPT que l'avanç i col·locació dels cons a la part posterior
del vehicle és correcta, es realitzarà un seguiment amb la CAMARA DE VIGILÀNCIA col·locada en el vehicle en
la seva part posterior, la qual permetrà al conductor del VPT veure l'avanç dels treballs des d'un monitor col·locat
al tauler de control del vehicle.
Quan el VPT hagi tallat mitjançant els cons (TB-6) i els panells direccionals (TB-2) el carril (distància de 200m),
el VE abandonarà la seva posició i s'introduirà dins el carril tallat, quedant dins de la zona protegit per la falca.
 Muntatge i delimitació de la zona d'obra.
Així mateix el VPT procedirà a la col·locació dels cons paral·lels a l'eix de la carretera però sense ocupar el carril
lliure al trànsit, delimitant la zona d'obra i perllongant la disposició dels cons (TB-6) 50m després de la zona on
finalitza l'obra. Tots els cons es col·locaran manualment de tal manera que en cap moment els operaris romandran
dins del VPT, excepte en les zones permeses. A mesura que s'acabin els cons que tenen a prop de la plataforma,
es pararà el VPT, s'apujarà l'operari i acostarà els cons a la plataforma perquè un cop col·locats a la zona
corresponent de la plataforma, el més còmode per als operaris es restableixi la marxa del VPT i se segueixin
col·locant els cons un per un de forma manual a peu.
Operari caminant darrere del VPT i agafant els cons de la plataforma del camió. Per escortar els operaris
que van a anar caminant pel tram, just darrere del VPT,
agafant els cons del vehicle cada vegada que sigui procedent, el VE va a romandre en el tall (a uns 50 metres
per darrere de l'operari) per garantir la seva seguretat i disminuir el risc d'atropellament.
Finalment, per marcar el final de la zona de treballs es del VPT baixa un operari i baixen del vehicle una
senyals TR-500 i la bases per a les mateixa.


Tall de carril central.

En cas de necessitar el tall del carril central, el VPT procedirà a la col·locació dels cons paral·lels a l'eix de la
carretera però sense ocupar el carril lliure al trànsit. Dins d'aquest carril i en l'altre voral s'hauran de col·locar els
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senyals de TS-54 (2 a 1 esquerra o dreta), 100 metres després de la finalització de la falca, i la TR-354 a 200 m
segons el comentat anteriorment.
A 300 metres del VPT baixa un / 02:00 operari / si baixen del vehicle el senyal TR 401 a o b, segons correspongui
i la base per a aquesta, si són necessàries. Es col·loca el senyal que va situada en aquest carril, que serà la que
delimitarà l'inici de la falca que es va a muntar segons el que estableix mitjançant cons TB-2 i panells direccionals
TB- 6.
En tot moment, el VE es col·locarà a l'inici de la falca quedant-se fins que la falca estigui totalment muntada,
funcionant a manera d'escorta i un cop muntada realitzarà les tasques d'escorta dels operaris que estiguin
muntant el tall de carril a la zona de obres.


Intervenció dels agents de l'autoritat

A causa de la perillositat de la realització d'alguns talls de carril als carrils ràpids, se sol·licita suport d'alguna
Patrulla dels agents de l'autoritat en els treballs de muntatge de la presenyalització del carril ràpid en els talls
de carril i muntatge de la falca o falques respectives segons tall de carril.


Policia Municipal de SANT JOAN DESPÍ.

En cas de sol·licitar un tall de carril ràpid o ràpid més central en el terme municipal de SANT JOAN DESPÍ, es
va a procedir a requerir la presència d'una patrulla de la Policia Municipal.
Prèviament al muntatge del tall de carril, s'han de col·locar els senyals de preavís d'obres al voral dret de la calçada
a la distància corresponent (TP-18, TR-301 (60), TS- 54 o TS-52 s / p , TR-305 i TR-301 (40)) mitjançant el VPT i
VE segons condicions establertes en l'apartat 2.1. El VE se'n va de la zona i el VPT es va a desplaçar fins al punt
de trobada amb els Agents de la Policia Municipal.
Una vegada que el cotxe patrulla de la PM es troba en el punt de trobada amb els operaris de Instal·lació del
VPT, es detalla als agents de l'autoritat la tipologia de tall de carril que cal realitzar, punt d'inici i final.
Un cop a la zona del muntatge de la presenyalització, la patrulla de la PM realitza les tasques d'escorta del VPT,
que va col·locar tots els senyals al voral esquerra de la calçada, paral·leles a les que s'han col·locat anteriorment.
Els operaris en tot moment quedaran resguardats a l'interior del vehicle a les zones habilitades per al transport
del personal.
La PM escorta el VPT fins a la finalització de la falca o falques i procedeix a marxar. En aquest moment, torna el
VE que protegirà els operaris que realitzen les tasques de muntatge del tall de carril, tal com s'esmenta en
anterioritat.
OPERACIONS DE DESMUNTATGE DEL TALL DE CARRIL.


Desmuntatge de la zona d'obra.

En acabar els treballs que van motivar la realització del tall es va a recollir totes les eines i materials, es neteja la
zona i es retiren vehicles i maquinària, de manera que al carril tallat només quedi el VPT amb els operaris que
va a retirar el tall i el VE.
El VPT circula pel carril tallat fins al final de la zona protegida amb cons, aturant el vehicle. De la mateixa
descendeixen un / dos operari / es i sempre pendents del trànsit que circula s'acosten al senyal TR-500 i la
desmunten. Un dels operaris agafa el senyal i l'altre la base i les dipositen en el VPT.
Els operaris del VPT procedeixen a retirar caminant els cons TB-1 des del final del tall fins a l'inici i els van
dipositant a l'interior del VPT, que està procedint a anar marxa enrere, adoptant les degudes precaucions, per
alliberar el carril. En tot moment els operaris queden protegits pel VI que va també marxa enrere en l'interior de
la zona tallada per protegir els operaris.
Per supervisar per part de l'operari que va conduint el VPT que l'avanç i retirada dels cons a la part posterior del
vehicle és correcta, es realitzarà un seguiment amb la CAMARA DE VIGILÀNCIA col·locada en el vehicle en la
seva part posterior, la qual permetrà al conductor del VPT veure l'avanç dels treballs des d'un monitor col·locat al
MEMÒRIA

tauler de control del vehicle. De la mateixa vehicle els vehicles VPT portaran instal·lats un avisador acústic de
marxa enrere per alertar els operaris de la proximitat del vehicle circulant.
De la mateixa manera i per poder minimitzar qualsevol risc d'atropellament, el conductor del VPT NO podrà
iniciar la marxa enrere fins que tingui vistos els seus companys a través del retrovisor lateral dret del vehicle
VPT (es què si és el cas).


Desmuntatge de la falca

En arribar a l'altura dels panells TB-1 es desmunten i es pugen al vehicle VPT. En aquest moment, per qüestions
d'espai el VP abandona la seva posició d'escorta a l'interior de la falca, zona protegida, i procedeix a retirar-se
de la zona encenent l'intermitent esquerre, vigilant la sortida, introduint-se en la circulació de la via i desplaçant
fins a la primera sortida que li permeti la realització d'un canvi de sentit per a procedir a situar-se per davant de
la falca de manera que serveixi d'avís per als vehicles que s'aproximen a la zona de treballs.
Un cop el VE es col·loca davant de la falca, el VPT que es troba col·locat per darrere de la falca, desmunta per
complet la falca, carregant en el furgó amb els cons, les balises intermitents i els panells direccionals. En tot
moment, es va a estar atent al trànsit que circula per la carretera i s'operarà amb precaució.


Retirada de la Presenyalització de Avís.

Un cop retirats tots els cons, el conductor del VE i del VPT posen l'intermitent esquerre i s'incorporen al carril dret
mantenint el gir far encès fins sobrepassar el punt on estava el senyal TR-500 (final de prohibicions) al voral.
Llavors desconnecten els girofaros.
Els vehicles busquen el primer canvi de sentit per donar la volta i accedir a la zona on es va iniciar la col·locació
dels primers senyals de manera que es trobin de cara.
Per la calçada on hi havia el tall de carril i circulant pel carril dret, avançant cap a ell circulen el VPT i darrere el
VE. A una distància de 300 metres abans del punt on està col·locada la primera senyal, TP-18 (obres), els vehicles
encenen l'intermitent dret i es van ficant al voral dret en la mesura del possible. En tots dos vehicles es connecten
els girofaros i els llums d'emergència. El VPT s'aturarà a l'altura del punt d'ubicació del senyal TP-18 i el VPT
pararà a 50 m del primer, per darrere.
El conductor del VE amb els girofaros connectats, connectarà al seu torn la cascada de llum fent que la
sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra o dreta segons procedeixi de manera que els
senyals que mostra siguin vistes clarament pels usuaris de la calçada . Després el conductor d'aquest romanent
pendent del trànsit indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna que es retirin de la zona del voral i canviïn de
carril.
Del VPT descendeixen els operaris que procediran a la retirada dels senyals TP-18 (obres) i les bases que es
troben situades al voral dret i esquerre. Es retira el senyal que va situada en aquest voral juntament amb un
con i una balisa.
Un dels operaris creua des del voral dret fins l'esquerre, observant prèviament el trànsit i assegurant-se que en
el moment de creuar no passa cap vehicle i procedeix a recollir-la i traslladar-la al voral dret, on amb ajuda de
l'altre operari la col·locaran en el interior del VPT. Els operaris pugen al VPT, a les zones habilitades per al
transport de personal, i avancen pel voral dret per retirar posteriorment els senyals de TR-301 (60), TS-54 o TS52, TR-305 i TR-301 (40) seguint el mateix procediment anteriorment comentat.
Un cop recollida tota la presenyalització, tant el VPT com el VE apaguen els cascades i girofaros i
emprenen la marxa fins al centre de conservació.


Desmuntatge del tall de carril central.

El procediment és idèntic a l'expressat per a l'apartat 3.3, amb les diferències que existeixen una segona
falca que s'ha de retirar amb el VPA, i amb la protecció per davant del VE (que s'haurà col·locat a través del
carril que està tallat) que va a protegir la falca per al seu desmuntatge. Un cop retirada la 2a falca dos
vehicles es col·loquen al carril que encara queda tallat. S'hauran de retirar els senyals.


Intervenció dels agents de l'autoritat
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A causa de la perillositat que suposa el desmuntatge d'alguns talls de carril als carrils ràpids o ràpids més
centrals, se sol·licita suport d'alguna Patrulla dels agents de l'autoritat en els treballs de muntatge de la
presenyalització del carril ràpid en els talls de carril i muntatge de la falca o falques respectives segons tall de
carril.


Vehicle Tot-terreny 4x4 (VE)
RISCOS

MESURES PREVENTIVES

Policia Municipal de SANT JOAN DESPÍ.

QUANTI-FICACIÓ
Probabilitat: Mitja

En acabar els treballs que van motivar el tall es recull tota l'eina i materials i es retiren vehicles i maquinària, de
manera que al carril tallat només quedi el VPT que va a retirar el tall i el VE. Fins a la retirada de la falca, el
procediment és el mateix que s'explica en l'apartat 3.1. així com el vehicle patrulla de PMT que esperarà a l'inici
de la falca realitzant les funcions d'escorta.
Mentre el VE es troba situat per davant de la falca, el VPT desmunta completament la falca, carregant en el furgó
els cons, balises i panells direccionals. En el moment que s'ha procedit a la retirada de tots els cons TB-6, panells
direccionals TB-2 i altres, s el moment en què s'ha de procedir a retirar la presenyalització, decisió que en funció
de les condicions meteorològiques, localització del tram, i patrulla que vingui procediran a valorar com es realitza
la retirada, sempre sota decisió dels agents de l'autoritat. La retirada dels senyals d'avís de tall es va a realitzar
o bé de cara, com s'indica en l'apartat 3.3, o bé marxa enrere.
La recollida MARXA ENRERE serà sota decisió de la patrulla de PMT destinada al servei i consisteix en que
tant el VPT com el VE * / Patrulla, procedeixen un cop recollida tota la falca a iniciar la recollida de les senyals
col·locades prèviament de forma inversa a com van ser col·locades, és a dir de marxa enrere.
D'aquesta forma els vehicles circulant pel carril connecten els girofaros, encenen l'intermitent dret i es van
ficant al voral dret, ocupant el mínim possible el carril, encenent després els llums d'emergència. El VPT
s'aturarà a l'altura del punt d'ubicació de la primera senyal i el VE pararà a 50 m del primer, per darrere, de
manera que serveixi d'avís de la presència dels usuaris a la via.

Risc atropellament
de vehicles de
tercers

Tota la senyalització a l’ obra complirà
amb allò establert a la Norma 8.3 I.C.
Tots els operaris utilitzaran roba reflectant
Sempre que sigui possible l’ operari
romandrà dintre del vehicle.

Gravetat: Extremadament
Lesiu
Quanti-ficació:
Important

Probabilitat: Baixa
Es prestarà especial atenció al Codi de
Circulació i normativa de Trànsit.
Accidents de trànsit S’haurà de conduir i desenvolupar
totes les maniobres amb la
màxima prudència.

Gravetat: Lesiu

Quanti-ficació:
Tolerable

El conductor del VE / Patrulla amb els girofaros connectats, connectarà al seu torn la cascada de llum / fletxa fent
que la sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra de manera que els senyals que mostra siguin
vistes clarament pels usuaris de la calçada . Després el conductor entra al vehicle i romanent pendent del trànsit
indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna que es retirin de la zona del voral i canviïn de carril.
Del VPT baixa un / dos operari/s i han de retirar en primera instància del senyal TP-18 (obres) i les bases per a
les mateixes col·locades més pròxima a ells, posteriorment un altre dels operaris creua des d'un dels vorals fins
al un altre on es troba situada l'altre senyal, assegurant-se que en el moment en què van a creuar no circula cap
vehicle, recull el senyal amb el seu suport, el con i la balisa corresponent i tornant a observa que en el moment
en què va a creuar no ve cap vehicle.

Probabilitat: Mitja
Pèrdua de seguretat
en operació per
medis insuficients o
deficients

Podria arribar el moment en què la PMT podria aturar el trànsit dels carrils lliures fins al punt que no circulés
cap vehicle perquè el pas dels operaris d'un voral a l'altre es pogués realitzar amb les màximes condicions de
seguretat o bé reduir de forma ostensible el pas del trànsit rodat.

La realització de treballs en calçades
obertes al trànsit no començarà fins que no
sigui col·locada la senyalització
corresponent. Aquesta senyalització es
realitzarà d’acord a la referida en el
protocol d’ocupació de calçada que
s’exposa en aquest annex.

Quanti-ficació:
Important

Un cop els operaris han recollit els senyals al VPT, seran carregades i els operaris pugen al VPT i retrocediran
pel carril / voral 100 m mantenint els girofaros encesos per recollir les següents senyals. El VPT seguirà al VE en
la seva retrocedida de manera que el vehicle de presenyalització funcioni d'escorta. D'aquesta manera es
procedirà a completar la recollida total de les senyals d'obres destinades al tall de carril.

Probabilitat: Mitja

AVALUACIÓ DE RISCOS
EQUIPS DE TREBALL / MAQUINÀRIA

MEDIS AUXILIARS

Furgó de transport (VPT)

Carro senyalització

Furgoneta (VE)

Fletxa de Senyalització

Turisme (VE)

MEMÒRIA

Gravetat: Extremadament
Lesiu

Petjades sobre
objectes

Atrapament per o
entre objectes

Es mantindran les zones de
treball netes i ordenades.
Posar atenció quan es camini en terrenys
desiguals.

Tota maniobra d’aproximació i ajustament,
es
realitzarà amb eines adequades i mai amb
les
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Gravetat: Lleugerament
Lesiu
Quanti-ficació:
Tolerable
Probabilitat: Baixa
Gravetat: Lesiu
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mans o peus.

Quanti-ficació: Tolerable
Quanti-ficació:
Tolerable

Probabilitat: Alta

Exposició al soroll

Es recomana la realització de mesures
dels nivells sonors sobre l’exposició laboral
dels treballadors al soroll, en cumpliment
del R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre
protecció dels treballadors davant els
riscos.

Gravetat: Lleugerament
greu

Quanti-ficació: Moderat

Probabilitat: Baixa

Atrapament per
bolcada de
màquines o
vehicles

Mantenir sempre l’atenció evitant
obstacles o zones amb el terra irregular.
Es comprovarà l’existència de topalls
sòlids i suficients, que eviten la
caiguda dels vehicles al bascular la
seva càrrega.
S’haurà de mantenir una distància de
seguretat al voltant de la maquinària
que es trobi treballant a l’obra.

Gravetat: Extremadament
Nociu

Probabilitat: Baixa
Caiguda de
persones a distint
nivell.

Es comprovarà correcta resistència de la
plataforma elevadora.

Gravetat: Lleugerament
Nociu
Quanti-ficació:
Tolerable

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Abalisament vehicles.

Vestimenta completa de treball reflectant

Senyals de codi d’ obres.

Guants de protecció contra el tall

Balises intermitents.

Calzado de seguretat

Cons segons normativa.

Casc de seguretat per uso normal

Quanti-ficació: Moderat
Faixa lumbar
Auriculars
14.33.

Atropellaments o
cops por vehicles

haurà d’extremar-se la precaució en tot
moment.
Tota la maquinària disposarà de
senyal acústica de marxa enrere i de
girofar.
tot el personal de recolzament a la
maquinària haurà de fer ús de roba de
treball reflectant i situar-se de tal forma
que sigui visible amb facilitat pels
conductors.

Probabilitat: Media

Caiguda de
persones al mateix
nivell.

El procediment de senyalització que s'exposa a continuació serà útil per a la possible realització de talls
de carril en l'àmbit del manteniment mitjançant la utilització del vehicle adaptat per a les tasques de tall de carril.
Quedarà explícitament prohibit que qualsevol operari realitzi els talls amb el vehicle portador de cons
adaptat (VPTA) i que no compleixi el que estipula aquest procediment.

Gravetat: Extremadament
Nociu

Els mitjans a aportar per a l'execució d'aquests talls seran un Vehicle Escolta (VE), que la seva funció va
ser la d'avisar de la presència de treballadors a la carretera, i del Vehicle Portador del tall Adaptat (VPTA), que
porta els senyals, treballadors i elements d'abalisament.
El vehicle adaptat que serà el (VPTA) comptarà amb:

Quanti-ficació:
Important
Es mantindran les zones de treball
ordenades i nets Posar atenció quan es
camini per terrenys irregulars
Especial atenció a presència de bassals,
taques d’0li i greixos.

TALLS DE CARRIL AMB VEHICLE ADAPTAT

• Caixa terra anti-lliscant
• Avisador acústic des de la caixa que avisa el conductor.
• Il·luminació interior de leds

Probabilitat: Baixa
Gravetat: Lleugerament
Nociu

• Il·luminació exterior de la zona de col·locació de cons mitjançant focus halogen
• Càmera de vigilància situada a la part posterior amb monitor al quadre de comandament del
vehicle.
• Avisador acústic de marxa enrere.
• En la creueta superior s'han col·locats 2 guies per a la fixació mitjançant arnès de seguretat del / dels
operaris que vagin a la caixa del camió.
• Sobre la plataforma elevadora es col·loquen unes guies que permet el moviment del
seient homologat a dreta i esquerra amb cinturó de seguretat, reposa cervicals. El seient té posicions de
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fixació intermèdies. El seient es pot regular a la persona que col·loca els cons.
• Avisador acústic des del seient per donar les ordres al conductor del vehicle
• Superfície rígida de suport de peus i anti-lliscant sobre la qual es munta les llums del darrere i la placa de
matrícula. En els extrems s'han col·locat uns intermitents leds d'alta visibilitat.
Abans de realitzar qualsevol tipus de maniobra es supervisarà el bon estat dels elements de què es
compon el (VPT adaptat) i es tindrà present:
• Sempre que vagi un o diversos operari / s a l'interior de la caixa del VPTA anirà amb l'arnès de seguretat
degudament col·locat.
• Sempre que vagi un operari a la cadira col·locadora de cons anirà amb el cinturó de seguretat cordat.
• Sempre que hi hagi qualsevol problema a la caixa es farà clic l'avisador acústic per paralitzar la marxa. De la
mateixa manera, si l'operari de la cadira detectés qualsevol problema a la part del darrere, avisaria el conductor
de l'VPTA mitjançant avisador acústic.
• Per restablir la marxa es procediria de la mateixa manera.

• OPERACIONS DE MUNTATGE DEL TALL DE CARRIL.


Col·locació de la Presenyalització.

Per a qualsevol operació de realització de tall de carril (ja sigui tall del carril ràpid o lent) el VE va circular per
darrere del VPTA, alertant als usuaris de la via de presència de material i protegint el VPTA. A una distància de
300 m abans del punt on es va a col·locar la primera senyal, TP-18 (obres), els vehicles connecten els elements
d'abalisament i amb llampades, encenen l'intermitent dret i es van ficant al voral dret, ocupant el menys possible
del carril, encenent després els llums d'emergència. El VPTA s'aturarà a l'altura del punt d'ubicació del primer
senyal i VE es quedarà parat darrere a 50 metres.
El conductor del VE amb tots els elements d'abalisament connectats connectarà al seu torn la cascada de llum
fent que la sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra o la dreta, segons correspongui, i de tal
forma la senyalització d'abalisament sigui vista clarament pels usuaris de la calçada. El conductor entra al vehicle
i romanent pendent del trànsit indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna LED amb caputxó groc que es retirin
de la zona del voral i canviïn de carril. Del VPTA baixa un / dos operari/s i baixen del vehicle els dos senyals TP18 (obres) i les bases per a les mateixes si es precisen. Es col·loca el senyal que va situada en aquest voral
juntament amb un con i una balisa.
Un dels operaris agafa l'altre senyal i creua des del voral dret fins l'esquerre, observant prèviament el trànsit i
assegurant-se que en el moment de creuar no passa cap vehicle. Col·loca el senyal a la banda esquerra de la
calçada, juntament amb un con i una balisa, i creua des del voral esquerre fins al dret, assegurant-se que en el
moment en què van a creuar no circula cap vehicle. Els operaris pugen al VPTA i avancen pel voral dret 100 m
mantenint l'abalisament encès. El VE seguirà al VPTA a una distància suficient perquè serveixi d'escorta per a la
resta d'usuaris, el conductor del qual traurà per la finestra una llanterna perquè els usuaris de la via redueixin la
seva velocitat de pas i canviïn de carril.
Aquesta mateixa operació es realitzarà també per a la col·locació dels senyals TR-301
(60) a 100 metres de la inicial, TS-54 a 200 metres, TR-305 a 300 m i les TR-301 (40) a 400 metres.


Muntatge de la falca

En tot moment, el VE es col·locarà a l'inici de la falca quedant-se fins que la falca estigui totalment muntada,
funcionant a manera d'escorta.
Per supervisar per part de l'operari que va conduint el VPTA que l'avanç i col·locació dels cons a la part posterior
del vehicle és correcta, es realitzarà un seguiment amb la CAMARA DE VIGILÀNCIA col·locada en el vehicle en
la seva part posterior, la qual permetrà al conductor del VPTA veure l'avanç dels treballs des d'un monitor
col·locat al tauler de control del vehicle.
Quan el VPTA hagi tallat mitjançant els cons (TB-6) i els panells direccionals (TB-2) el carril (distància de 200m),
el VE abandonarà la seva posició i s'introduirà dins el carril tallat, quedant dins de la zona protegit per la falca.


Muntatge i delimitació de la zona d'obra.

Així mateix el VPTA procedirà a la col·locació dels cons paral·lels a l'eix de la carretera però sense ocupar el carril
lliure al trànsit, delimitant la zona d'obra i prolongant la disposició dels cons (TB-6) 50m després de la zona on
finalitza l'obra. Tots els cons es col·locaran des de la cadira habilitada de l'VPTA. A mesura que s'acabin els cons
que tenen a prop de la plataforma, l'operari / us que es trobin a la caixa del vehicle anirà acostant a l'operari que
es troba a la cadira els cons necessaris. i se segueixin col·locant els cons un per un.
Realització de tall de carril amb el VPTA
Per escortar al VPTA, el VE va a romandre en el tall (a uns 50 metres per darrere del VPTA) per garantir la seva
seguretat i disminuir el risc de ALANÇ.
Finalment, per marcar el final de la zona de treballs de l'VPTA baixa un operari i baixen del vehicle una senyals
TR-500 i la bases per a les mateixa.


Tall de carril central.

En cas de necessitar el tall del carril central, el VPTA procedirà a la col·locació dels cons paral·lels a l'eix de la
carretera però sense ocupar el carril lliure al trànsit. Dins d'aquest carril i en l'altre voral s'hauran de col·locar els
senyals de TS-54 (2 a 1 esquerra o dreta), 100 metres després de la finalització de la falca, i la TR-354 a 200 m
segons el comentat anteriorment.
A 300 metres del VPTA baixa un / dos operari/s i baixen del vehicle el senyal TR 401 a o b, segons correspongui
i la base per a aquesta, si són necessàries. Es col·loca el senyal que va situada en aquest carril, que serà la que
delimitarà l'inici de la falca que es va a muntar segons el que estableix mitjançant cons TB-2 i panells direccionals
TB- 6.
En tot moment, el VE es col·locarà a l'inici de la falca quedant-se fins que la falca estigui totalment muntada,
funcionant a manera d'escorta i un cop muntada realitzarà les tasques d'escorta del VPTA.


Intervenció dels agents de l'autoritat.

A causa de la perillositat de la realització d'alguns talls de carril als carrils ràpids, se sol·licita suport d'alguna
Patrulla dels agents de l'autoritat en els treballs de muntatge de la presenyalització del carril ràpid en els talls
de carril i muntatge de la falca o falques respectives segons tall de carril.


Del VPT baixa un / dos operari / s i baixen del vehicle el senyal TR 401 a o b, segons correspongui i la base per
a aquesta, si són necessàries Es col·loca el senyal que va situada en aquest voral, que serà la que delimitarà
l'inici de la falca.
De la mateixa manera, un cop col·locada el senyal procedeixen a apilar els cons en munts a la plataforma del
vehicle i col·locar-ho més propers a la vora de la mateixa per baixar els cons TB-6 i definir la falca. A continuació
del senyal es procedirà a col·locar des de la vora interior del voral el primer con o TB-6, aquests s'aniran col·locant
un a continuació de l'altre-en el sentit d'avanç, fins a tallar en forma obliqua carril més situat a la dreta o esquerra,
segons escaigui. La falca o filera de cons ha de ser progressiva, contínua i ha de tenir una distància des de l'inici
fins a l'últim con d'uns 200m de longitud. En la mateixa filera de cons es procedirà a col·locar les balises lluminoses
al llarg del recorregut de la falca, amb la finalitat de abalisar la zona.
A mesura que es van baixant TB juny (cons) per anar muntant la falca, s'hauran baixen els panells direccionals
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TB-2 de color vermell i blanc, els quals es van a procedir a col·locar 3 unitats, en la longitud de la falca. Aquests
panells es van a col·locar perpendiculars a l'eix de la carretera. Tots aquests elements es col·locaran manualment
d'un en un, sense que cap operari treballi des del vehicle en moviment.

Policia Municipal de SANT JOAN DESPÍ

En cas de sol·licitar un tall de carril ràpid o ràpid més central en el terme municipal de SANT JOAN DESPÍ, es
va a procedir a requerir la presència d'una patrulla de la Policia Municipal.
Prèviament al muntatge del tall de carril, s'han de col·locar els senyals de preavís d'obres al voral dret de la calçada
a la distància corresponent (TP-18, TR-301 (60), TS- 54 o TS-52 s / p , TR-305 i TR-301 (40)) mitjançant el VPTA
i VE segons condicions establertes en l'apartat 2.1. El VE se'n va de la zona i el VPTA es va a desplaçar fins al
punt de trobada amb els Agents de la Policia Municipal.
Una vegada que el cotxe patrulla de la PM es troba en el punt de trobada amb els operaris de Manteniment del
VPTA, es detalla als agents de l'autoritat la tipologia de tall de carril que cal realitzar, punt d'inici i final.
Un cop a la zona del muntatge de la presenyalització, la patrulla de la PM realitza les tasques d'escorta del VPTA,
que va col·locar tots els senyals al voral esquerra de la calçada, paral·leles a les que s'han col·locat anteriorment.
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Els operaris en tot moment quedaran resguardats a l'interior del vehicle a les zones habilitades per al transport
del personal.
La PM escorta el VPTA fins a la finalització de la falca o falques i procedeix a marxar. En aquest moment, torna
el VE que escortarà el VPTA que realitzen les tasques de muntatge del tall de carril, tal com s'esmenta en
anterioritat.
• OPERACIONS DE DESMUNTATGE DEL TALL DE CARRIL.


Desmuntatge i de la zona d'obra.

En acabar els treballs que van motivar la realització del tall es va a recollir totes les eines i materials, es neteja la
zona i es retiren vehicles i maquinària, de manera que al carril tallat només quedi el VPTA amb els operaris que
va a retirar el tall i el VE.
El VPTA circula pel carril tallat fins al final de la zona protegida amb cons, aturant el vehicle. De la mateixa
descendeixen un / dos operari / es i sempre pendents del trànsit que circula s'acosten al senyal TR-500 i la
desmunten. Un dels operaris agafa el senyal i l'altre la base i les dipositen en el VPT.
Els operaris del VPTA procedeixen a retirar caminant els cons TB-1 des del final del tall fins a l'inici i els van
dipositant a l'interior del VPTA, que està procedint a anar marxa enrere, adoptant les degudes precaucions, per
alliberar el carril. En tot moment els operaris queden protegits pel VI que va també marxa enrere en l'interior de
la zona tallada per protegir els operaris.
Per supervisar per part de l'operari que va conduint el VPTA que l'avanç i retirada dels cons a la part posterior
del vehicle és correcta, es realitzarà un seguiment amb la CAMARA DE VIGILÀNCIA col·locada en el vehicle en
la seva part posterior, la qual permetrà al conductor del VPTA veure l'avanç dels treballs des d'un monitor col·locat
al tauler de control del vehicle. De la mateixa vehicle els vehicles VPT portaran instal·lats un avisador acústic de
marxa enrere per alertar els operaris de la proximitat del vehicle circulant.
De la mateixa manera i per poder minimitzar qualsevol risc d'atropellament, el conductor del VPTA NO podrà
iniciar la marxa enrere fins que tingui vistos els seus companys a través del retrovisor lateral dret del vehicle
VPT (esq si és el cas).
 Desmuntatge de la falca
En arribar a l'altura dels panells TB-1 es desmunten i es pugen al vehicle VPTA. En aquest moment, per
qüestions d'espai el VE abandona la seva posició d'escorta a l'interior de la falca, zona protegida, i procedeix
a retirar-se de la zona encenent l'intermitent esquerre, vigilant la sortida, introduint-se en la circulació de la via
i desplaçant fins a la primera sortida que li permeti la realització d'un canvi de sentit per a procedir a situar-se
per davant de la falca de manera que serveixi d'avís per als vehicles que s'aproximen a la zona de treballs.
Un cop el VE es col·loca davant de la falca, el VPTA que es troba col·locat per darrere de la falca, desmunta per
complet la falca, carregant en el furgó amb els cons, les balises destellants i els panells direccionals. En tot
moment, es va a estar atent al trànsit que circula per la carretera i s'operarà amb precaució.


Retirada de la Presenyalització de Avís.

Un cop retirats tots els cons, el conductor del VE i del VPTA posen l'intermitent esquerre i s'incorporen al carril
dret mantenint el gir far encès fins sobrepassar el punt on estava el senyal TR-500 (final de prohibicions) al voral.
Llavors desconnecten els girofaros. Els vehicles busquen el primer canvi de sentit per donar la volta i accedir a la
zona on es va iniciar la col·locació dels primers senyals de manera que es trobin de cara.
Per la calçada on hi havia el tall de carril i circulant pel carril dret, avançant cap a ell circulen al VPTA i darrere el
VE. A una distància de 300 metres abans del punt on està col·locada la primera senyal, TP-18 (obres), els vehicles
encenen l'intermitent dret i es van ficant al voral dret en la mesura del possible.
En tots dos vehicles es connecten els girofaros i els llums d'emergència. El VPTA s'aturarà a l'altura del punt
d'ubicació del senyal TP-18 i el VPT pararà a 50 m del primer, per darrere.
El conductor del VE amb els girofaros connectats, connectarà al seu torn la cascada de llum fent que la
sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra o dreta segons procedeixi de manera que els
senyals que mostra siguin vistes clarament pels usuaris de la calçada . Després el conductor d'aquest romanent
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pendent del trànsit indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna que es retirin de la zona del voral i canviïn de
carril. Del VPTA descendeixen els operaris que procediran a la retirada dels senyals TP-18 (obres) i les bases
que es troben situades al voral dret i esquerre. Es retira el senyal que va situada en aquest voral juntament amb
un con i una balisa. Un dels operaris creua des del voral dret fins l'esquerre, observant prèviament el trànsit i
assegurant-se que en el moment de creuar no passa cap vehicle i procedeix a recollir- la i traslladar-la al voral
dret, on amb ajuda de l'altre operari la col·locaran en el interior del VPTA. Els operaris pugen al VPTA,, i avancen
pel voral dret per retirar posteriorment els senyals de TR-301 (60), TS-54 o TS-52, TR-305 i TR-301 (40) seguint
el mateix procediment anteriorment comentat .
Un cop recollida tota la presenyalització, tant el VPTA com el VE s'apaguen els cascades i girofaros i
emprenen la marxa fins al centre de conservació.


Desmuntatge del tall de carril central.

El procediment és idèntic a l'expressat per a l'apartat 3.3, amb les diferències que existeixen una segona falca
que s'ha de retirar amb el VPTA, i amb la protecció per davant del VE (que s'haurà col·locat a través del carril que
està tallat) que va a protegir la falca per al seu desmuntatge. Un cop retirada la 2a falca dos vehicles es col·loquen
al carril que encara queda tallat. S'hauran de retirar els senyals.


Intervenció dels Agents de l'Autoritat

Causa de la perillositat que suposa el desmuntatge d'alguns talls de carril als carrils ràpids o ràpids més centrals,
se sol·licita suport d'alguna Patrulla dels agents de l'autoritat en els treballs de muntatge de la presenyalització
del carril ràpid en els talls de carril i muntatge de la falca o falques respectives segons tall de carril.


Policia Municipal de SANT JOAN DESPÍ.

En acabar els treballs que van motivar el tall es recull tota l'eina i materials i es retiren vehicles i maquinària, de
manera que al carril tallat només quedi el VPTA que va a retirar el tall i el VE. Fins a la retirada de la falca, el
procediment és el mateix que s'explica en l'apartat 3.1. així com el vehicle patrulla de PNT que esperarà a l'inici
de la falca realitzant les funcions d'escorta.
Mentre el VE es troba situat per davant de la falca, el VPTA desmunta completament la falca, carregant en el
furgó els cons, balises i panells direccionals. En el moment que s'ha procedit a la retirada de tots els cons TB-6,
panells direccionals TB-2 i altres, s el moment en què s'ha de procedir a retirar la presenyalització, decisió que
en funció de les condicions meteorològiques, localització del tram, i patrulla que vingui procediran a valorar com
es realitza la retirada, sempre sota decisió dels agents de l'autoritat. La retirada dels senyals d'avís de tall es va
a realitzar o bé de cara, com s'indica en l'apartat 3.3, o bé marxa enrere.
La recollida MARXA ENRERE serà sota decisió de la patrulla de PMT destinada al servei i consisteix en que
tant el VPTA com el VE * / Patrulla, procedeixen un cop recollida tota la falca a iniciar la recollida de les
senyals col·locades prèviament de forma inversa a com van ser col·locades, és a dir de marxa enrere.
D'aquesta forma els vehicles circulant pel carril connecten els girofaros, encenen l'intermitent dret i es van
ficant al voral dret, ocupant el mínim possible el carril, encenent després els llums d'emergència. El VPTA
s'aturarà a l'altura del punt d'ubicació de la primera senyal i el VE pararà a 50 m del primer, per darrere, de
manera que serveixi d'avís de la presència dels usuaris a la via.
El conductor del VE / Patrulla amb els girofaros connectats, connectarà al seu torn la cascada de llum / fletxa fent
que la sincronització de les balises dirigeixi el trànsit cap a l'esquerra de manera que els senyals que mostra siguin
vistes clarament pels usuaris de la calçada . Després el conductor entra al vehicle i romanent pendent del trànsit
indica als usuaris amb ajuda d'una llanterna que es retirin de la zona del voral i canviïn de carril.
Del VPTA baixa un / dos operari/s i han de retirar en primera instància del senyal TP- 18 (obres) i les bases per a
les mateixes col·locades més pròxima a ells, posteriorment un altre dels operaris creua des d'un dels vorals fins
al un altre on es troba situada l'altre senyal, assegurant-se que en el moment en què van a creuar no circula cap
vehicle, recull el senyal amb el seu suport, el con i la balisa corresponent i tornant a observa que en el moment
en què va a creuar no ve cap vehicle.
Podria arribar el moment en què la PMT podria aturar el trànsit dels carrils lliures fins al punt que no circulés
cap vehicle perquè el pas dels operaris d'un voral a l'altre es pogués realitzar amb les màximes condicions de
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seguretat o bé reduir de forma ostensible el pas del trànsit rodat.
Un cop els operaris han recollit els senyals al VPTA, seran carregades i els operaris pugen al VPTA i
retrocediran pel carril / voral 100 m mantenint els girofaros encesos per recollir les següents senyals. El
VPTA seguirà al VE en la seva retrocedeixo de manera que el vehicle de presenyalització funcioni d'escorta.
D'aquesta manera es procedirà a completar la recollida total de les senyals d'obres destinades al tall de
carril.
MITJANS AUXILIARS

• Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplada de 60 cm. (3 taulons travats entre si), i
el gruix del tauló serà com a mínim de 7 cm.
• Les bastides en les que la plataforma de treball estigui situada a 2 o més metres d'alçada, estaran
protegides amb baranes sòlides de 90 cm., Formades per passamans, llistó intermedi i sòcol.
• Les bastides sobre cavallets metàl·lics on es recolzin plataformes de treball ubicades a 2 o més metres d'alçada,
es travaran entre si, mitjançant "Creus de Sant Andreu", per evitar els moviments oscil·latoris, que facin el
conjunt insegur
"Creus de Sant Andreu", per evitar els moviments oscil·latoris, que facin el conjunt insegur.
• Els treballs sobre cavallets hauran de ser protegits del risc de caiguda des d'altura per algun d'aquests
sistemes:

De l'anàlisi de les activitats d'obra i dels oficis, es defineixen els mitjans auxiliars aplicables al contracte de
manteniment, que permetran com a conseqüència, la viabilitat del seu pla d'execució.
Es preveu la utilització dels següents mitjans auxiliars:

A. Penjant de punts "forts" de seguretat de l'estructura, cables en els quals ancorar l'assegurança del
cinturó de seguretat.

• Bastides sobre cavallets

B. Col·locació de xarxes de seguretat lligades als cants superior i inferior dels forjats.

• Bastides metàl·lics tubulars

C. Muntatge de peus "drets" fermament ancorats a terra i al sostre, en els quals instal·lar una barana sòlida

• Bastides metàl·lics amb rodes

de 90 cm d'alçada, mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.

• Plataforma elevadora i cistella de braç hidràulic articulat

• Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples, en què les plataformes de treball
s'hagin d'ubicar a 6 o més metres d'alçada.
• Es prohibeix treballar sobre plataformes col·locades en bastides sobre cavallets, recolzades al seu torn en
altres cavallets.
• La il·luminació elèctrica amb portàtils, a utilitzar en treballs en bastides sobre cavallets, estarà muntada en base
de mànega anti-humitat amb portalàmpades de seguretat amb mànec aïllant i reixeta protectora de la bombeta,
connectats als quadres de distribució.
• Es prohibeix recolzar bastides sobre cavallets xafant cables (o mànegues) elèctrics per evitar el risc de
contactes elèctrics per cisallament (o pelada del cable o mànega).
• La fusta a utilitzar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per evitar els riscos per ruptura dels taulons
que formen la superfície de treball.

• Escales de mà
• Puntals
• Torreta de formigonat
15.1.

BASTIDES SOBRE CAVALLETS

RISCOS MÉS FREQÜENTS
• Caigudes a diferent nivell.
• Caigudes al mateix nivell.

PROTECCIONS PERSONALS

• Caigudes al buit.

A més de la roba de protecció obligatòria per a la tasca específica sobre les bastides sobre cavallets s'han d'utilitzar:

• Cops i atrapaments durant les operacions de muntatge i desmuntatge.
• Els derivats de l'ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat (ruptures, vinclaments).
• Els inherents al treball a executar.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per evitar els riscos per treballar sobre superfícies
inclinades.
• En els cavallets de fusta, aquesta estarà sana, perfectament encolada i sense vinclaments, deformacions
o esquerdes, per eliminar els riscos de fallida, ruptura espontània i basculaments.
• Les plataformes de treball es fixaran perfectament als cavallets, per evitar balanceigs i altres
moviments indesitjables.
• Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals de les bastides sobre cavallets més de 40 cm.,
Per evitar el risc de bolcades per basculament.
• Els cavallets no estaran separats "a eixos" entre si, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, indesitjables
per a les plataformes de treball, ja que augmenten els riscos a oscil·lar.
• Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució
d'aquests, per bidons, piles de materials i similars, per evitar situacions inestables.
• Sobre les bastides només es manti-ndrà el material estrictament necessari i repartit uniformement per la
plataforma de treball per evitar les sobrecàrregues que minvin la resistència dels taulons.
• Els cavallets metàl·lics de sistema d'obertura o tancament a tisora, estaran dotats de cadenes limitadores de
l'obertura màxima, tals que garanteixin la seva perfecta estabilitat.

MEMÒRIA

• Casc de polietilè
• Calçat anti-lliscant.
• Botes de seguretat.
• Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataformes ubicats a 2 o més metres d'alçada).
15.2.

BASTIDES METÀL·LICS TUBULARS

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al buit.
Caigudes al mateix nivell.
Atrapaments durant el muntatge.
Caigudes d'objectes.
Cops per objectes.
Els derivats del treball realitzat a la intempèrie.
Sobreesforços.
Els inherents al treball específic que s'hagi d'exercir sobre elles.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Les bastides tubulars es muntaran segons la distribució i accessos indicats en els plànols.
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• Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents les següents especificacions
preventives:
No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat
(creus de Sant Andreu i travessers) col·locats.
La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada, serà tal que oferirà les garanti-es necessàries
com per poder ancorar l'assegurança del cinturó seguretat.
Les barres, mòduls tubulars i taulons, s'hissaran mitjançant cordes lligades amb "nusos de mariner" o mitjançant
calces normalitzades.
Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitjançant les
abraçadores de subjecció contra moviments basculants.
Els cargols de les mordasses es estrenyessin per igual, realitzant-se una inspecció del tram executat abans
d'iniciar el següent, en prevenció dels riscos per l'existència de cargols fluixos, o de manca d'algun d'ells.
Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els "nusos" o bases metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i
passadors previstos, segons els models comercialitzats.
• Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada.
• Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.
• Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida de 90 cm.
d'alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.
• Les plataformes de treball s'immobilitzaran mitjançant les abraçadores i passadors clavats als taulons.
• Els mòduls inferiors de les bastides tubulars, estaran dotats en les bases de cargols sense fi (cargols
d'anivellament), per tal de garantir una major estabilitat del conjunt.
• Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues,
a les zones de suport directe sobre el terreny.
• Els mòduls de base, de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb taulers i viseres
segures a nivell "de sostre" en prevenció de cops a tercers.
• Els mòduls de base de bastides tubulars es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per sobre del 1,90
m. i amb els travessers diagonals, amb la finalitat de rigiditzar perfectament tot el conjunt i garantir la seva
seguretat.
• La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales prefabricades
(element auxiliar de la pròpia bastida).
• Es prohibeix expressament el suport de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de
materials diversos, torretes de fustes diverses i similars.
• Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides tubulars
disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense soldar.
• Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars, si abans no s'han
protegit amb baranes sòlides de 90 cm. d'alçada formades per passamans, barra intermèdia i sòcol.
• Les bastides tubulars sobre mòduls amb escaleta lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, és
a dir, cap a la cara en la qual no es treballa.
• Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets recolzades sobre les plataformes de treball de les bastides
tubulars.
• Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 45 cm. del parament vertical en què
es treballa.
Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, fixant els "punts de seguretat" previstos.
• Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques
tubulars fixades amb un mínim de dos brides a la bastida tubular.
• Es prohibeix fer "pastes" directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies lliscants
que puguin fer caure als treballadors.
• Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per
sobrecàrregues innecessàries.
• Els materials es repartiran uniformement sobre el tauler ubicat a mitja alçada a la part posterior de la
plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma.
• Es prohibeix treballar en plataformes situades en cotes per sota altres plataformes en què s'està treballant,
en prevenció d'accidents per caiguda d'objectes.
• Es prohibeix treballar sobre les bastides tubulars sota règims de vents forts en prevenció de caigudes.
• Es protegirà del risc de caigudes des d'alçada (o al buit) dels operaris sobre les bastides tubulars, estenent
xarxes tenses verticals de seguretat que protegiran les cotes de treball.

A més de la roba de protecció obligatòria per a desenvolupar la tasca específica, sobre les bastides
metàl·liques s'ha de fer servir:
• Casc de polietilè.
• Roba de treball.
• Calçat anti-lliscant.
A més, durant el muntatge s'utilitzaran:
• Botes de seguretat.
• Calçat anti-lliscant.
• Cinturó de seguretat.
15.3.

BASTIDES METÀL·LICS AMB RODES

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•

Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al buit.
Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida.
Aixafaments i atrapades durant el muntatge.
Sobreesforços.
Els inherents al treball que s'hagi d'exercir sobre ells.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació mitjançant les
abraçadores de subjecció contra moviments basculants.
• Les plataformes de treball sobre les bastides amb rodes tindran un ample mínim de 60 cm .; es formaran amb
taulons de 7 cm. de gruix.
• Les plataformes de treball sobre les bastides amb rodes tindran l'amplada màxima que permeti l'estructura
de la bastida (no inferior a 60 cm.), Per tal de fer-les més segures i operatives.
• Les bastides amb rodes compliran sempre amb la següent expressió amb la finalitat de complir un coeficient
d'estabilitat i per conseqüent, de seguretat.
H menor o igual a 4XL
On: H = a l'alçada de la plataforma de la torreta L = a l'amplada menor
de la plataforma en planta
• A la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat per fer el conjunt
indeformable i més estable.
• Cada dues bases (o cavallets metàl·lics), muntats en alçada, s'instal·laran de forma alternativa - vistes en
planta -, una barra diagonal d'estabilitat.
• Les plataformes de treball muntades sobre les bastides amb rodes, es protegiran en tot el seu perímetre amb
una barana sòlida de 90 cm. d'alçada, formada per passamans, barra intermèdia i sòcol.
• Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets muntades sobre les plataformes de treball de les torretes
metàl·liques amb rodes, per insegures.
• La torreta amb rodes serà travada mitjançant barres als "punts forts de seguretat", en prevenció de moviments
indesitjables durant els treballs, que poden fer caure als treballadors.
• Les càrregues s'hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant politges muntades sobre forques tubulars
subjectes amb un mínim de dos brides a la bastida, en prevenció de bolcades de la càrrega.
• Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies lliscants que
poden originar caigudes dels treballadors.
• Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció de
sobrecàrregues que puguin originar desequilibris o balanceigs.
• Es prohibeix treballar o situar-se a menys de quatre metres de les plataformes de les bastides sobre rodes, en
prevenció d'accidents.
• Es prohibeix llençar directament runes des de les plataformes de les bastides amb rodes. La runa

PROTECCIONS PERSONALS
MEMÒRIA

(i similars) es baixaran a l'interior de cubs mitjançant la politja d'hissat i descens de càrregues.
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• Es prohibeix treballar en exteriors, sobre bastides amb rodes, sota règim de forts vents, en prevenció
d'accidents.
• Es prohibeix transportar persones o materials sobre bastides amb rodes, durant les maniobres de canvi de
posició, en prevenció de caigudes dels operaris.
• Es prohibeix pujar i / o realitzar treballs recolzats sobre les plataformes de bastides amb rodes sense haver
accionat prèviament els frens de les rodes.
• Es prohibeix utilitzar bastides sobre rodes, recolzades directament sobre soleres no fermes (terres, paviments
frescos, jardins i similars) en prevenció de bolcades.
• S'estendran cables de seguretat ancorats als "punts forts" als quals fixar l'assegurança del cinturó de seguretat,
durant els treballs a efectuar sobre plataformes en torretes metàl·liques situades a més de 2 m. d'alçària.
PROTECCIONS PERSONALS
A més de la roba de protecció obligatòria per exercir la tasca específica, sobre les bastides metàl·liques
sobre rodes, s'han d'utilitzar:
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Calçat anti-lliscant.
Cinturó de seguretat.

Per al muntatge s'utilitzarà a més:
• Guants de cuir.
• Botes de seguretat.
• Cinturó de seguretat.
15.4.

RISCOS MÉS FREQÜENTS
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caiguda d'objectes per col·lapse o enfonsament (plataforma).
Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caiguda d'objectes despresos (materials no manipulats).
Trepitjades sobre objectes.
Cops contra objectes immòbils.
Cops amb elements mòbils de màquines.
Cops amb objectes o eines.
Atrapament per o entre objectes.
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Incendis.
Atropellaments, cops i trobades amb vehicles.
Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions.).

A més de la roba de protecció obligatòria per a desenvolupar el treball específic, sobre les plataformes elevadores
s'han d'utilitzar.
• Casc de seguretat.
• Botes de seguretat.
• Guants de cuir.
• Roba de treball.
• De cap manera s'utilitzarà el cinturó de seguretat agafat a l'estructura fixa de l'edifici ja que podria donar lloc a
un accident.
15.5.

ESCALES DE MÀ

RISCOS MÉS FREQÜENTS
• Caigudes al mateix nivell.
• Caigudes a diferent nivell.
• Caigudes al buit.
• Lliscament per incorrecte suport (manca de límits, etc.).
• Bolcada lateral per suport irregular.
• Ruptura per defectes ocults.
• Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d'escales, formació de plataformes
de treball, escales curtes per l'altura a salvar, etc.).

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• La plataforma a utilitzar tindrà el marcatge de seguretat CE en un lloc visible i estarà en perfecte estat de
funcionament; no es permet la seva utilització en situació de semi avaria.
• Abans de començar els treballs, l'empresa de lloguer de la plataforma elevadora explicarà el funcionament
a l'encarregat i l'operari que la tingui d'utilitzar.
• Abans de començar els treballs es comprovaran els nivells, parts mòbils, rodes, pneumàtics, controls i
mànecs.
• No es permet anul·lar o modificar els dispositius de seguretat de la màquina.

MEMÒRIA

• La plataforma elevadora estarà proveïda de senyal acústic de moviment i marxa enrere.
• Abans de començar els treballs s'anivellarà la màquina. És obligatori l'ús dels estabilitzadors.
• Si el terreny aquesta compactat es muntaran taulons de repartiment sota els estabilitzadors.
• La plataforma es col·locarà el més a prop possible del lloc de treball.
• Es prohibeix treballar pujat a la barana, i moure la plataforma el que sigui necessari.
• No tractar d'allargar l'abast de la màquina amb mitjans auxiliars, com escales, bastides, etc.
• Mai s'agafarà la plataforma o el personal a una estructura fixa. Si s'enganxa la plataforma, no intentar
alliberar-la, trucar a personal qualificat.
• No pujar i baixar de la plataforma durant la translació i no enfilar pels dispositius d'elevació.
• No es sobrecarregarà la plataforma de la màquina, atenent a la càrrega màxima permesa.
• Es paralitzaran els treballs en presència de vents i pluja que pugui afectar l'estabilitat de la màquina.
• En finalitzar els treballs, es podrà aparcar la màquina en un lloc adequat i col·locar les falques a les rodes
per immobilitzar-la.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PLATAFORMA ELEVADORA I CISTELLA DE BRAÇ HIDRÀULIC ARTICULAT

•
•
•
•

• La plataforma elevadora estarà dotada de tots els avisos i instruccions de seguretat que siguin necessaris
situats en llocs visibles.
• No està permès material o eines que no estiguin subjectes a l'interior de la plataforma, en prevenció
de caigudes al mateix nivell o caiguda de materials.
• S'han de verificar els camins de circulació, pendents, obstacles i altres impediments, abans de posar en marxa
la plataforma.
• Es mantindran nets els camins de circulació de la plataforma, no es permetrà l'accés de personal.
• Es prohibeix romandre o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la plataforma
elevadora en prevenció d'atropellaments i atrapaments.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

a) TOT TIPUS D'ESCALES DE MÀ
• Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la
utilització d'aquestes en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per ruptura o desplaçament
d'aquestes. En particular, les escales de tisora han de disposar d'elements de seguretat que impedeixin que
s'obrin en ser utilitzades.
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• Les escales de mà s'han d'utilitzar de la manera i amb les limitacions que estableix el fabricant. No s'han
d'utilitzar escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud, quan no es tinguin garanti-es
de la resistència d'aquestes. Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada.
• Abans d'utilitzar una escala de mà, cal assegurar-se l'estabilitat que té. La base de l'escala ha de quedar
sòlidament assentada. En el cas d'escales simples, la part superior es subjectarà, si cal, al parament sobre
el qual es recolza i quan aquest no permeti un suport estable se subjectarà a aquest mitjançant una
abraçadora o altres dispositius equivalents.
• Les escales de mà simples s'han de col·locar, en la mesura que es pugui, en un angle aproximat de 75 graus
amb l'horitzontal. Quan s'utilitzen per accedir a llocs elevats, els travessers de l'escala han de perllongar-se,
almenys, 1 metre per sobre d'aquesta.
• L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'han d'efectuar de cara a aquestes. Els treballs a més de 3,5
metres d'altura, 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 cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de
protecció alternatives. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan
pel pes o dimensions de les càrregues comprometen la seguretat del treballador. Les escales de mà no s'han
d'utilitzar per dues o més persones simultàniament.
• Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la
dificultat que això suposa per detectar possibles defectes.
• La primera cosa que s'ha de considerar, abans d'utilitzar una escala de mà, és el tipus de treball a realitzar. Per
a treballs que precisen esforços i l'ús de les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques
desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans com ara bastides,
plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc. Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és
millor utilitzar una escala o una escala fixa.
• No s'han d'utilitzar les escales de mà com a passarel·les, ni tampoc per al transport de materials.
• En els treballs elèctrics o en la proximitat d'instal·lacions elèctriques, s'han d'utilitzar escales aïllants, amb
l'aïllament elèctric adequat.
• En els treballs amb escales extensibles, cal assegurar que les abraçadores subjecten fermament.
• En els treballs amb escales de tisora, el tensor sempre ha d'estar completament estès.
• Abans d'ubicar una escala de mà, ha d'inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables
elèctrics, canonades, etc.
• Per situar una escala en un sòl inclinat s'han d'utilitzar sabates que s'ajusten, de manera que els travessers
queden en posició horitzontal.
• El suport a terra de l'escala sempre ha de fer-se a través dels travessers i mai amb el graó inferior
• Abans d'accedir a l'escala, cal assegurar que, tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets,
especialment de greix, oli o qualsevol altra substància lliscant.
• Si la utilització de l'escala ha de fer a prop de vies de circulació de vianants o vehicles, cal protegir-la de cops.
Ha de impedir el pas de persones per sota de l'escala.
• Durant la utilització de les escales s'ha de mantenir sempre el cos dins dels travessers de l'escala.
L'escala només l'ha de fer servir un treballador.
• L'ascens, treball i descens per una escala de mà ha de fer-se amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafantse als esglaons o travessers.
• No s'ha de pujar mai per sobre del tercer graó comptat des de dalt.
• Les eines o materials que s'utilitzen durant el treball en una escala manual mai es deixaran sobre els graons,
sinó que s'ubicaran en una bossa subjecta a l'escala, penjada a l'espatlla o subjecta a la cintura del
treballador.
• Mai s'ha de moure una escala manual mentre està el treballador sobre aquesta.
• En la utilització d'escales de mà de tisora, no ha de passar d'un costat a un altre per la part superior, ni tampoc
treballar "a cavall".
• Després de la utilització de l'escala, s'ha de:
• Netejar les substàncies que van poder haver caigut sobre aquesta.
• Revisar i, si es troba algun defecte que pugui afectar la seguretat de l'escala, la amb un rètol que
prohibeixi l'ús, així com enviar-la a reparar o substituir-la.

• Emmagatzemar correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl, sinó
penjada i recolzada sobre els travessers.
• És important establir un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com
per a la revisió abans d'utilitzar-les. La revisió abans de la utilització ha d'incloure l'estat dels graons,
travessers, sabates de suport, abraçadores o dispositius de fixació i, a més, en les extensibles, l'estat de

MEMÒRIA

cordes, cables, politges i topalls de retenció.
• Les escales de mà estaran fermament ancorades en el seu extrem superior a la planta o estructura al que
donen accés.
• Les escales de mà s'instal·laran de tal manera que el seu suport inferior, estigui situat a una distància equivalent
a 1/4 de l'alçada que ha de salvar, mesurat des de la projecció vertical del suport superior.
• L'ascens i descens mitjançant les escales de mà, quan superin alçades superiors als 5 m.
Es realitzarà dotat el treballador de cinturó de seguretat, ancorat a un "cable de seguretat" paral·lel pel qual
circularà lliurement un "mecanisme anti- caigudes ".
• Es prohibeix transportar pesos a mà (o a l'espatlla), iguals o superiors a 25 Kg. Circulant sobre les escales
de mà.
• Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que puguin minvar
l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.
• L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un a un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de
l'escala a dos o més operaris.
• L'ascens i descens per les escales de mà s'efectuarà frontalment; és a dir, mirant directament cap als
esglaons que s'estan utilitzant.

b) ESCALES DE FUSTA
• Les escales de fusta tindran els muntants d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva
seguretat.
• Els esglaons (travessers) de fusta estaran encaixats.
• Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no
amaguin els possibles defectes.
• Les escales de fusta es guardaran a cobert; a ser possible s'utilitzaran preferentment per a usos interns de
l'obra.

c) ESCALES METÀL·LIQUES
• Els muntants seran d'una sola peça i no tindran deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
• Les escales metàl·liques es pintaran amb pintures anti-oxidants que les protegeixin de les agressions de la
intempèrie.
• Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades.
• La connexió d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials
fabricats per a aquesta finalitat.

d) ESCALES DE TISORA
• Són d'aplicació les condicions enunciades per a escales de fusta i metàl·liques.
• Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre superfícies
provisionals horitzontals).
• Les escales de tisora 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 altura, de cadena (o cable d'acer) de limitació
d'obertura màxima.
• Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals, obrint ambdues bancades per a no minvar la seva
seguretat.
• Les escales de tisora en posició d'ús estaran muntades amb les bancades en posició de màxima obertura per
a no minvar la seva seguretat.
• Les escales de tisora mai s'utilitzaran com a suport de bastides sobre cavallets per a sustentar les plataformes
de treball.
• Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per realitzar un determinat treball obliga
a posar els peus en els tres últims esglaons.
PROTECCIONS PERSONALS
A més de les roba de protecció obligatòria per a desenvolupar la tasca específica sobre les escales de mà,
s'han d'utilitzar:
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•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Botes de seguretat.
Botes de goma o P.V.C.
Calçat anti-lliscant.
Cinturó de seguretat.
15.6.

PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•

PUNTALS

15.7.

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caiguda des d'altura de les persones, durant la instal·lació de puntals.
Caiguda des d'altura dels puntals, per incorrecta instal·lació.
Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat.
Cops en diverses parts del cos durant la manipulació.
Atrapament de dits (extensió i retracció).
Caiguda d'elements integrants del puntal sobre els peus.
Bolcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega.
Ruptura del puntal per fatiga del material.
Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i / o externa).
Lliscament del puntal per manca de suport.
Caiguda d'encofrats a causa de la disposició de puntals.

TORRETA DE FORMIGONAT

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•

- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda des d'altura
- Cops de la càrrega en diverses parts del cos durant la manipulació.
- Sobre esforços

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Les bastides tubulars es muntaran segons la distribució i accessos indicats en els plànols.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Tindran la longitud adequada per a la tasca a realitzar.
• Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus components,
etc.).
• Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció d'esforços innecessaris.
• No tindran deformacions en el fust (bonys o torçades)
• Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport.
• Els puntals s'emmagatzemaran ordenadament per capes horitzontals agrupats per ara, amb l'única condició
que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata inferior.
• L'estabilitat de l'emmagatzematge de puntals s'assegurarà mitjançant el clavat de peus "drets" de limitació
lateral.
• Es prohibeix expressament l'amuntegament irregular dels puntals sobre els encofrats.
• Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes, molt agafats pels dos extrems;
el conjunt es penjarà mitjançant un parell de calces del ganxo del camió - grua per evitar caigudes
innecessàries.
• Es prohibeix expressament la càrrega a espatlla de més de dos puntals per un sol home, en prevenció de
sobreesforços.
• Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla, amb els passadors i
mordasses instal·lades en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntals.
• Les fileres de puntals es disposaran sobre soles de fusta (taulons), anivellats i aplomats en la direcció
exacta en què hagin de treballar.
• - Els taulers de suport dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte a la vertical seran els que faran
tot amb falques. Els puntals sempre recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauler.
• Els puntals es clavaran al sòl i sota el tauler, per aconseguir una major estabilitat.
• La distribució de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartida. Es
prohibeixen expressament les sobrecàrregues puntuals.
• Es prohibeix expressament la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada per qualsevol causa.
En prevenció d'accidents, es disposarà adjacent amb la filera deformada i sense actuar sobre aquesta, una
segona filera de forma correcta capaç d'absorbir part dels esforços causants de la deformació, avisant
immediatament a la Direcció Facultativa, sempre que el risc d'ensorrament no sigui immediat. En aquest cas,
s'abandonarà la zona de treball i s'evacuarà l'obra.
• Els puntals es travaran horitzontalment (cas en què es necessiti l'ús dels puntals telescòpics en la seva
màxima extensió) utilitzant per a ells les peces abraçadores (equip complementari del puntal).
MEMÒRIA

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Guants de cuir.
Cinturó de seguretat.
Botes de seguretat.

• La plataforma de treball tindrà un mínim de 60 cm. d'amplada.
• La plataforma de treball es limitarà davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.
• La plataforma de treball tindrà muntada sobre la vertical del sòcol una barana perimetral sòlida de 90 cm.
d'alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, amb porta rígida i escala de mà solidària.
• La seguretat de la torreta serà tal que oferirà les garanti-es necessàries com per poder ancorar
l'assegurança del cinturó seguretat.
• Es prohibeix treballar sobre la torreta sota règims de vents forts en prevenció de caigudes.
PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Cinturó de seguretat.
Botes de seguretat.
Faixa
Guants de cuir
15.8.
LÍNIA DE VIDA

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•

Caigudes a diferent nivell
Caiguda des d'altura
Cops de la càrrega en diverses parts del cos durant la manipulació.
Sobreesforços.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Les bastides tubulars es muntaran segons la distribució i accessos indicats en els plànols. Es realitzaran els
talls de carril dels carrils lent i central en ambdues calçades per evitar caiguda d'objectes a la calçada.
• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives enfront de les individuals. Tots els mitjans
de protecció estaran homologats segons normativa.
• Les mesures relacionades es tindran en compte en futurs treballs (reparació, manteniment.)
• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions a
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l'obra.
• Senyalització de les zones de treball.
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant en circulació en obra com en vials
exteriors.
• Immobilització de maquinària mitjançant falques / suports durant les tasques de càrrega / descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat enfront de la resta d'instal·lacions.
• Els elements elèctrics han de disposar dels corresponents sistemes de seguretat. Revisió periòdica i
manteniment de maquinària i equips.
• Comprovació de l'adequació dels sistemes constructius escollits a l'estat real dels elements. Col·locació de
baranes de protecció en llocs amb risc de caiguda a diferent nivell.
• Utilització de calçat anti-lliscant.
• En cas de treballs en zones amb partícules en l'aire, pols, etc. O d'execució de treballs que produeixin
projecció de fragments per partícules, s'hauran de fer servir mascareta protectora i ulleres homologades.
• A causa de les altes temperatures a les que estaran exposats els treballadors, hauran d'estar hidratats
en tot moment, fer descansos cada 2h.y, en cas de patir marejos, abandonar immediatament la zona de
treball.
• S'ha de disposar d'equip de primers auxilis.
• S'informarà a l'inici de l'obra, del centre mèdic més proper al qual caldrà traslladar l'accidentat en cas de ser
necessari. Es facilitarà també un número de telèfon per cas d'emergència.
PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•
•

7

Mola radial elèctrica
Màquines-eina en general
Soldadura per arc elèctric
Soldadura oxiacetilènica i oxitall
16.1.

RETROEXCAVADORA / PALA CARREGADORA

RISCOS MÉS FREQÜENTS

•
•
•
•

• Atropellaments (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.)
• Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandonament de la cabina de comandament sense desconnectar-).
Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior al admissible per la pala carregadora).
Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva al costat de talussos, talls i similars).
• Xoc contra altres vehicles.
• Contactes amb línies elèctriques.
Interferències amb infraestructures urbanes (sanejament, xarxa d'aigües i línies de conducció de gas o
elèctriques).
• Caiguda de talussos o de fronts d'excavació.
• Incendi.

• Cremades (treballs de manteniment).
• Atrapaments.
• Projecció d'objectes durant el treball.
• Caiguda de persones des de la màquina.
• Cops.
• Soroll propi i de conjunt.
• Vibracions.
• Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (partícules als ulls, afeccions respiratòries,
etc.).
• Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Cinturó de seguretat, arnès
Botes de seguretat.
Faixa
Guants de cuir
MAQUINARIA

De l'anàlisi de les activitats d'obra i dels oficis, es procedeix a definir la maquinària que està previst utilitzar
durant el desenvolupament del contracte, ja sigui propietat del contractista adjudicatari o maquinària de lloguer
puntual.
Tota la maquinària haurà d'estar sotmesa a un estricte programa de manteniment, d'acord amb el seu
funcionament i les prescripcions del fabricant:
• Pala carregadora sobre pneumàtics
• Retroexcavadora sobre cadenes o sobre pneumàtics, sense i amb equip de martell pneumàtic
• Corrons mecànics
• Camió
• Camió dúmper per a moviment de terres
• Camió grua
• Camió formigonera
• Bomba autopropulsada per a formigó
• Grua autopropulsada
• Fresadora per a paviments, lloses de formigó i capes de rodament.
• Estenedora pavimentada d'aglomerats asfàltics
• Corró vibrant autopropulsat
• Plataforma elevadora i cistella de braç hidràulic articulat
• Formigonera elèctrica
• Vibrador
• Taula de serra circular
• Compressor / Martell pneumàtic
• Martell elèctric portàtil

MEMÒRIA

•
•
•
•

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• - Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar sots i forats excessius que minvin la
seguretat de la circulació de la maquinària.
• Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit cap bolcada,
perquè s'autoritzi a la pala carregadora el començament o continuació dels treballs.
• Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar que el
conductor no rebi a la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució es extrema en els motors
proveïts de ventilador d'aspiració pel radiador.
• Per evitar accidents amb instal·lacions elèctriques s'han de seguir les instruccions dels apartats 1.4.1 i
apartat 5 del present Pla, respectant sempre les distàncies de seguretat.
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• Es prohibeix estacionar la retro a menys de tres metres (com a norma general) de la vora de barrancs, clots,
rases i similars, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.
• Els conductors, abans de realitzar "nous recorreguts", faran a peu el camí per tal d'observar les irregularitats
que puguin donar origen a oscil·lacions verticals o horitzontals de la cullera.
PROTECCIONS PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•

Ulleres anti-projeccions.
Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap).
Roba de treball.
Guants de cuir.
Guants de goma o de P.V.C.
Cinturó elàstic anti-vibratori.
Calçat anti-lliscant.

•
•
•
•
•

Botes impermeables (terrenys enfangats).
Màscares amb filtre mecànic recanviable antipols.
Davantal de cuir (operacions de manteniment).
Polaines de cuir (operacions de manteniment).
Calçat per conducció.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

•Es delimita, a una distància igual a la de l'abast del màxim de braç excavador, l'entorn de la màquina. Es prohibeix
en la zona la realització de treballs o la permanència de persones.
• Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els suports
hidràulics d'immobilització.
• Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
• Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.
• Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el revers de la cullera bivalva sense tancar,
encara que quedi recolzada a terra.
• Es prohibeix desplaçar la retro, si abans no s'ha recolzat sobre la màquina la cullera, en prevenció de
balancejos.
• L'ascens o descens en càrrega de la cullera es realitzarà sempre utilitzant marxes curtes.
• La circulació sobre terrenys desiguals es farà a velocitat lenta.
• Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera.
• Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera (dintre, enfilat o penjat
d'ella).
• Es prohibeix l'accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir (pot enganxar-se a sortints,
controls, etc.).
• Es prohibeix enfilar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment.
• Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa.
• Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la
pala.
• Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., a l'interior
de les rases.
• Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
• El canvi de posició de la retro s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (excepte en distàncies
molt curtes).
• Es prohibeix expressament dormir sota l'ombra projectada per les pales carregadores parades.
• Els conductors s'asseguraran que no hi ha perill pels treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases
pròxims al lloc d'excavació.
• El canvi de posició de la retro en treballs a mitja vessant s'efectuarà situant el braç cap a la part alta del pendent
per tal d'augmentar en la mesura possible l'estabilitat de la màquina.
• Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 m (com a norma general), de la vora
de tall superior d'una rasa o trinxera, per evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny.
MEMÒRIA

• No s'admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina anti-bolcada (o pòrtic de
seguretat).
• Les proteccions de cabina anti-bolcada seran les dissenyades expressament pel fabricant pel seu model.
• Les retroexcavadores estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, col·locada en un lloc a resguard, per
mantenir-la neta interna i externament.
• Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, han de complir amb les disposicions legals de
Trànsit.
• Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor, segellat i amb les revisions al dia.
• Les retroexcavadores estaran dotades de llums i botzina de marxa enrere.
16.2.

CORRONS MECÀNICS

RISCOS MÉS FREQÜENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soroll.
Atrapament.
Cops.
Explosió (combustibles).
Màquina en marxa fora de control.
Projecció d'objectes.
Vibracions.
Caigudes al mateix nivell.
Els derivats dels treballs monòtons.
Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures.
Sobreesforços.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
• Es guiarà el picó en avançament frontal, evitant els desplaçaments laterals. La màquina pot descontrolar
i produir lesions.
• Està prohibit deixar el picó a altres treballadors per evitar accidents.
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• El personal que hagi de treballar amb picons mecànics, coneixerà perfectament el seu funcionament i els
riscos professionals propis d'aquesta màquina.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

PROTECCIONS PERSONALS

• Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions es realitzaran en els llocs assenyalats a l'efecte.

•
•
•
•
•
•
•

• Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i
conservació.
• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver estat accionat el fre de
mà de la cabina del camió, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents
per fallada mecànica.
• L'ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de
ganxos d'immobilització i seguretat.
• El màxim permès per a materials solts no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en
previsió de pèrdues de càrrega.

Casc de polietilè (si hi ha risc de cops)
Protectors auditius.
Botes de seguretat.
Guants de cuir.
Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.
Ulleres de seguretat anti-projeccions.
Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

16.4.
• Abans de posar en funcionament es comprovarà que estiguin muntades totes les tapes i carcasses
protectores.
• La zona a compactar es regarà, o s'utilitzarà màscara antipols de filtre mecànic recanviable.
• És obligatori utilitzar protectors o taps anti-soroll.
• És obligatori utilitzar calçat amb la puntera reforçada.
• S'haurà d'utilitzar una faixa elàstica per preveure la lumbàlgia.
• Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas en prevenció d'accidents.
16.3.

CAMIÓ

RISCOS MÉS FREQÜENTS
• Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida).
• Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida).
•
•
•
•

Bolcada de camió (fangars, fallada del terreny o de talussos).
Bolcada per desplaçament de la càrrega.
Caigudes (al pujar o baixar de la caixa).
Atrapaments (obertura o tancament de la caixa, moviment de càrregues).

DÚMPER

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Bolcada de la màquina en trànsit.
- Atropellament de persones.
- Xoc per falta de visibilitat.
- Caigudes de persones transportades.
- Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
- Pols ambiental.
- Cops amb la maneta de posada en marxa.
- Vibracions.
- Soroll.
- Els derivats de respirar monòxid de carboni (treballs en locals tancats o mal ventilats).
- Caiguda del vehicle durant les maniobres en càrrega i marxa enrere.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- El personal encarregat de la conducció del dúmper serà especialista en la manipulació d'aquest

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

vehicle.
- A l'interior de l'obra, es respectaran els senyals de trànsit existents per evitar riscos i accidents.
- Quan s'hagin de pujar pendents amb el dúmper carregat, es realitzarà la maniobra

• Les maniobres d'aparcament i sortida del camió seran dirigides per un senyalitzador.
• Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor del procedir
més adequat.
• Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la manera més
uniformement repartida possible.
• El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pany de seguretat.
• Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat.
• Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.

marxa enrere, per evitar possibles bolcades.
- Es prohibeix expressament la càrrega dels dúmper de tal manera que impedeixin la visibilitat frontal.
- En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulons i similars) que sobresurtin
lateralment de la caixa del dúmper.
- Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmper.
- Els conductors de dúmper estaran en possessió del carnet de classe B, per poder ser autoritzats a la seva
conducció.

PROTECCIONS PERSONALS

PROTECCIONS PERSONALS

•
•
•
•
•
•
•
•

Casc de polietilè.
Cinturó de seguretat.
Botes de seguretat.
Roba de treball.
Manyoples de cuir.
Guants de cuir.
Salva espatlles i careta de cuir (transport de càrregues a espatlla).
Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer).
MEMÒRIA

- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Cinturó elàstic anti-vibratori.
- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat impermeables (zones enfangades).
- Roba per temps plujós.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Els dúmper estaran dotats d'arc o pòrtic de seguretat anti-bolcada.
- S'instal·laran topalls finals de recorregut dels dúmper davant els talussos on s'aboquin terres.
- Es prohibeix expressament conduir els dúmper a velocitats superiors als 20 km. Per hora.
- Els dúmper portaran a la caixa un rètol en què consti la càrrega màxima admissible.
- Els dúmper dedicats al transport de pastes tindran a l'interior del cubilot un senyal que indiqui el ple màxim
admissible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina.
- Els dúmper estaran dotats de fars de marxa endavant i de retrocés.
16.5.

CAMIÓ GRUA

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- El camió grua estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació i tindrà al dia el llibre de
manteniment, en prevenció dels riscos per fallada mecànica.
- El ganxo de la grua del camió estarà dotat de tancament de seguretat, en prevenció del risc de caigudes de
la càrrega.
- Es prohibeix romandre o realitzar treballs en un radi de 5 m. (com a norma general), a l'entorn de la grua del
camió en prevenció d'accidents.
- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues suspeses, en prevenció
d'accidents.
- S'instal·laran senyalització d'obres d'acord amb la normativa 8.3 IC, per a l'orientació dels vehicles automòbils
als que la ubicació del camió desviï del seu normal recorregut.
16.6.

- Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida).
- Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida).
- Bolcada del camió.
- Caigudes (al pujar o baixar de la caixa).
- Atrapaments.
- Caigudes a diferent nivell.
- Cops per la càrrega.
- Caiguda de la càrrega per subjecció deficient
- Cremades (manteniment).
- Soroll
- Contacte amb línies elèctriques

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Atropellament de persones.
- Col·lisió amb altres màquines (moviment de terres, camions, etc.)
- Bolcada del camió (terrenys irregulars, enfangats, etc.).
- Caiguda a l'interior d'una rasa (talls de talussos, mig vessant, etc.).
- Caiguda de persones des del camió.
- Cops pel maneig de les canaletes (empentes als operaris guia que poden caure).
- Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o de neteja.
- Cops pel cubilot de formigó.
- Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes.
- Les derivades del contacte amb el formigó.
- Sobreesforços.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Les maniobres d'entrada i sortida del camió seran dirigides per un senyalitzador.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran sempre realitzades per un especialista, en previsió
dels riscos per maniobres incorrectes.
- El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran
expressament dirigides per un senyalitzador.
- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pany de seguretat.
- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme, compensant els pesos, de la manera més
uniformement repartida possible.
- Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua del camió, en
funció de la longitud en servei del braç.
- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar armilla reflectant i el casc de seguretat.
- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.

- Es disposarà en obra d'una partida de taulons de 7 cm. de gruix, per a ser utilitzada com a plataformes de
repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors, en el cas que s'hagi de recolzar sobre terrenys tous.
PROTECCIONS PERSONALS

- Armilla reflectant
- Casc de polietilè.
- Cinturó de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir
- Calçat per a la conducció de camions.
MEMÒRIA

CAMIÓ FORMIGONERA

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- La neteja de la cuba i canaletes s'efectuarà en els llocs indicats per a tal tasca, en prevenció de riscos per
a la realització de treballs en zones properes.
- La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions d'abocament seran
dirigides per un senyalitzador, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes.
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè.
- Botes impermeables de seguretat.
- Roba de treball.
- Mandil impermeable (neteja de canaletes).
- Guants impermeables.
- Calçat per a la conducció de camions.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent de 20% (com a norma general), en prevenció
d'atrapament o bolcada dels camions formigonera.
- Les operacions d'abocament al llarg de talls en el terreny s'efectuaran sense que les rodes dels camionsformigonera sobrepassin la línia blanca (calç o guix) de seguretat, traçada a 2 m (com a norma general) de la
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vora.
16.7.

o Es comprovarà que per a pressions majors a 50 bars sobre el formigó (bombeig en alçada) es compleixen

BOMBA AUTOPROPULSADA PER FORMIGÓ

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Bolcada per proximitat a talls i talussos.
- Lliscament per plans inclinats (treballs en rampes i mitja vessant).
- Bolcada per fallada mecànica (fallada de gats hidràulics o per la seva no instal·lació).
- Projeccions per objectes (rebentada de canonada o sortida de pilota netejadora).
- Cops per objectes que vibren (tremuja, tubs oscil·lants).
- Atrapaments (tasques de manteniment).
- Contacte amb el corrent elèctric (equips de bombament per accionament a força d'energia elèctrica).
- Interferència del braç amb línies elèctriques aèries (electrocució).
- Trencament de canonada (desgast, sobrepressió, agressió externa).
- Trencament de la mànega.
- Caiguda de persones des de la màquina.
- Atrapament de persones entre la tremuja i el camió formigonera.
- Sobreesforços
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- El personal encarregat del maneig de l'equip de bombament serà especialista en el maneig i manteniment
de la bomba, en prevenció dels accidents per falta d'experiència.
- Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament estaran sempre en perfectes condicions de
funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o manipulació, per evitar els accidents.
- La bomba de formigonat, només podrà utilitzar-se per bombament de formigó segons el "con" recomanat pel
fabricant en funció de la distància de transport.
- Abans d'iniciar el bombament del formigó es comprovarà que les rodes de la bomba estan bloquejades
mitjançant falques i els gats estabilitzats en posició de enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció
dels riscos per treballar en plans inclinats.
- Un cop finalitzat el formigonat es rentarà i netejarà l'interior dels tubs de tota la instal·lació, en prevenció
d'accidents per l'aparició de "taps" de formigó.
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Guants de goma o de PVC
- Botes de seguretat impermeables (especialment per a estada en treballs de formigonat).
- Davantal impermeable.
- Guants impermeables.
- Botes de seguretat.
- Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer).
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Les bombes per a formigó hauran passat una revisió anual en els tallers indicats per a això pel fabricant.
- Per a la ubicació al solar de la bomba es procurarà que el lloc compleixi almenys amb els següents requisits:
o Que sigui horitzontal
o Com a norma general, que no vas donar menys de 3 m de la vora d'un talús, rasa o tall del terreny (2 m de
seguretat + 1 m de pas de servei com a mínim, mesurats des del punt de suport dels gats estabilitzadors,
sempre més sortints que les rodes).
- La zona de bombament (en nucli urbà) quedarà totalment aïllada dels vianants, en prevenció de danys a
tercers.
MEMÒRIA

les següents condicions i controls:
Que estan muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per aquest cas en concret. o Efectuar una pressió de
prova al 30% per sobre de la pressió normal de servei (prova de seguretat).
- Comprovar i canviar si escau (cada aproximadament 1.000 m3 i bombats, els acoblaments, juntes i
colzes).
- Les conduccions d'abocament de formigó per bombeig, a les quals puguin aproximar operaris a distàncies
inferiors a 3 m quedaran protegides per resguards de seguretat, en prevenció d'accidents.
16.8.

GRUA AUTOPROPULSADA

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Bolcada de la grua autopropulsada.
- Atrapaments.
- Caigudes a diferent nivell.
- Atropellament de persones.
- Cops per la càrrega.
- Col·lapse de l'estructura en muntatge (perfileria general, trams de grua torre, climatitzadors, etc.).
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina.
- Cremades (manteniment).
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Es comprovarà el correcte suport dels mecanismes estabilitzadors abans d'entrar en servei la grua
autopropulsada.
- Es disposarà en obra d'una partida de taulons de 7 cm. de gruix, per a ser utilitzada com a plataformes de
repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors, en el cas que s'hagi de recolzar sobre terrenys tous.
- Les maniobres de càrrega (o descàrrega) seran sempre realitzades per un especialista, en previsió
dels riscos per maniobres incorrectes.
- Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua autopropulsada,
en funció de la longitud en servei del braç.
- El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran
expressament dirigides per un senyalitzador.
- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues, per ser una maniobra insegura.
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè (si existeix el risc de caiguda d'objectes o de cops al cap).
- Guants de cuir.
- Guants impermeables (manteniment).
- Botes de seguretat (si fossin necessàries).
- Roba de treball.
- Calçat anti-lliscant.
- Sabates per a conducció viària.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció dels riscos per fallada
mecànica.
- El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de tancament (o tancaments), de
seguretat, en prevenció del risc de caigudes de la càrrega.
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- Es prohibeix romandre o realitzar treballs en un radi de 5 m. (com a norma general), a l'entorn de la grua
autopropulsada en prevenció d'accidents.
- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues suspeses, en prevenció
d'accidents.
- S'instal·laran senyals de PERILL "OBRES", abalisament i direcció obligatòria per a l'orientació dels vehicles
automòbils als quals la ubicació de la màquina desviï del seu normal recorregut.
16.9.

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Atropellament
- Màquina en marxa fora de control.
- Xoc contra altres vehicles.
- Projecció d'objectes durant el treball.
- Incendi.
- Cremades (treballs de manteniment).
- Atrapaments.
- Caiguda de persones des de la màquina.
- Cops.
- Soroll propi i de conjunt.
- Vibracions.
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (partícules als ulls, afeccions respiratòries,
etc.).
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.

- El personal que hagi de treballar amb màquines fresadores haurà d'estar autoritzat i coneixerà perfectament
el seu funcionament i els riscos professionals propis d'aquesta màquina.
- Per abandonar la cabina de la fresadora, el conductor haurà de col·locar armilla reflectant
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
- La circulació a l'interior de l'obra es realitzarà a velocitat lenta.
- A l'interior de l'obra, es respectaran els senyals de trànsit existents per evitar riscos i accidents.

- Calçat per conducció.
- Casc protector auditiu amortidor de soroll
PROTECCIONS COL·LECTIVES

MEMÒRIA

ESTENEDORA PAVIMENTADORA D’AGLOMERAT ASFÀLTIC

- Atropellaments
- Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida).
- Atrapaments
- Cremades
- Vibracions.
- Màquina en marxa fora de control.
- Cops per maniobres brusques
- Caigudes de persones al mateix nivell
- Soroll.
- Sobreesforços (estès manual puntualment)
- Explosió (combustibles).
- Els derivats dels treballs monòtons.
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- El personal que hagi de treballar amb estenedores d'aglomerat asfàltic haurà d'estar autoritzat i coneixerà

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Armilla reflectant
- Ulleres anti-projeccions.
- Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o de P.V.C.
- Cinturó elàstic anti-vibratori.
- Calçat anti-lliscant.
- Màscares amb filtre mecànic recanviable antipols.
- Davantal de cuir (operacions de manteniment).
- Polaines de cuir (operacions de manteniment).

16.10.

RISCOS MÉS FREQÜENTS

FRESADORA DE PAVIMENTS

PROTECCIONS PERSONALS

- Les fresadores estaran dotades de llums i botzina de marxa enrere.
- Senyalització d'acord amb la instrucció 8.3 IC
- Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.

perfectament el seu funcionament i els riscos professionals propis d'aquesta màquina.
- Els rodets vibratoris hauran de tenir cabina aïllada contra el soroll i reforçada contra els aixafaments.
- Tot el personal que treballi amb el estenedora haurà de col·locar armilla i roba de treball reflectant i botes
de seguretat.
- A l'interior de l'obra, es respectaran els senyals de trànsit existents per evitar riscos i accidents.
PROTECCIONS PERSONALS

- Armilla reflectant
- Roba de treball
- Pots de seguretat.
- Guants de cuir (manteniment)
- Roba per a temps plujós.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Els rodets estaran dotats de fars de marxa endavant i de retrocés, així com avisador acústic de marxa enrere.
- Senyalització d'acord amb la instrucció 8.3 IC
- Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
16.11.

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Atropellaments
- Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida).
- Bolcada
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- Les formigoneres no s'ubiquen a l'interior de zones batudes per càrregues suspeses del ganxo de la grua,

- Aixafaments
- Atrapaments
- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda de la maquinaria per forts pendents
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina
- Vibracions.
- Màquina en marxa fora de control.
- Soroll.
- Explosió (combustibles).
- Incendi (manteniment)
- Cremades (manteniment)
- Els derivats dels treballs monòtons.
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
- Projecció violenta d'objectes (pedra, grava fracturada ...)

per preveure els riscos d'esquitxades o caigudes de la càrrega.
- Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, en
prevenció dels riscos per cops o atropellaments.
- Les formigoneres tindran protegits mitjançant una carcassa metàl·lica els òrgans de transmissió (corretges,
corona i engranatges), per evitar els riscos d'atrapament.
- Les formigoneres estaran dotades de fre de basculament del bombo, per evitar els sobreesforços i els riscos
per moviments descontrolats.
- Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a la xarxa de terra.
- La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera serà d'accionament estanc, en prevenció
del risc elèctric.
- Les operacions de neteja directa manual es realitzarà prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la
formigonera, per preveure el risc elèctric.
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.
- El canvi d'ubicació de la formigonera amb ganxo de grua es realitzarà mitjançant la utilització d'una balancins
(o aparell indeformable), que la suspengui de quatre punts segurs.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- El personal que hagi de treballar amb corrons vibratoris autopropulsats haurà d'estar autoritzat i coneixerà
perfectament el seu funcionament i els riscos professionals propis d'aquesta màquina.
- Per abandonar la cabina del corró, el conductor haurà de col·locar armilla reflectant
- Es prohibeix expressament conduir el corró amb velocitats superiors als 20 km. Per hora.
- A l'interior de l'obra, es respectaran els senyals de trànsit existents per evitar riscos i accidents.
PROTECCIONS PERSONALS

- Armilla reflectant
- Casc de polietilè (si hi ha risc de cops).
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir. (manteniment)
- Roba de treball.
- Roba per a temps plujós.
- Faixa elàstica de protecció contra vibracions

- Les formigoneres no es col·locaran a distàncies inferiors a tres metres (com a norma general), de la vora
d'excavació, rasa, buidat i similars per evitar els riscos de caiguda a un altre nivell.

- La zona d'ubicació de la formigonera quedarà assenyalada mitjançant corda de banderoles, un senyal de

- Els rodets estaran dotats de fars de marxa endavant i de retrocés, així com avisador acústic.
- Senyalització d'acord amb la instrucció 8.3 IC
- Abalisament mitjançant balises lluminoses intermitents i cons reflectants.
FORMIGONERA ELÈCTRICA

- Casc de polietilè.
- Ulleres de seguretat antipols (anti-esquitxades de pastes).
- Roba de treball.
- Guants de goma o de P.V.C.
- Guants impermeables (maneig de càrregues).
- Botes de seguretat de goma o de P.V.C.
- Roba impermeable.
- Protectors auditius.
- Màscara amb filtre mecànic recanviable.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

PROTECCIONS COL·LECTIVES

16.12.

PROTECCIONS PERSONALS

perill, i un rètol amb la llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES", per preveure
els accidents per imperícia.

- L'alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant el quadre auxiliar, en combinació amb el terra i els disjuntors
del quadre general (o de distribució) elèctric, per preveure els riscos de contacte amb l'energia elèctrica.

- Es col·locarà un empostissat de 2,00 m., Com a mínim, de costat, com a superfície d'estada de l'operador de
les formigoneres, en prevenció dels riscos per treballar sobre superfícies irregulars.

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Atrapaments (paletes, engranatges, etc.).
- Contactes amb l'energia elèctrica.
- Sobre esforços.
- Cops per elements mòbils.
- Pols ambiental.
- Soroll ambiental.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

MEMÒRIA

16.13.

VIBRADOR

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Descàrregues elèctriques
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esquitxades de ciment a la cara. NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
- El vibrat es realitzarà des d'una posició estable.
- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan transcorri per zona de pas.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
PROTECCIONS PERSONALS

- Les serres circulars no es col·locaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma general) de la
vora dels talussos.

- Casc de polietilè.
- Botes de seguretat de goma o P.V.C.
- Guants aïllants per a baixa tensió.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions.

- Les serres circulars no es col·locaran a l'interior d'àrees de pas de càrregues suspeses del ganxo de
la grua, per evitar els riscos per caiguda de càrrega.
- Les màquines de serra circular estaran dotades dels següents elements de protecció:
- Carcassa de cobriment del disc.
- Ganivet divisor.
- Empenyedor de la peça curta i guia.
- Carcassa de protecció de les transmissions per politges.
- Interruptor estanc.
- Connexió de terra.
- L'alimentació elèctrica de les serres de disc es realitzarà mitjançant mànegues anti-humitat, dotades
de clavilles estanques, connectades al quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos elèctrics.
- Es prohibeix col·locar la serra circular sobre llocs embassats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Els vibradors disposaran de doble aïllament.
- Es comprovarà periòdicament l'estat del cable i clavilla de connexió.
- Es comprovarà periòdicament el bon funcionament i aïllament del vibrador.
16.14.

TAULA DE SERRA CIRCULAR

Aquest apartat es refereix tant a la serra circular per a fusta com la serra circular per a material ceràmic.
RISCOS MÉS FREQÜENTS

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- A les màquines de serra circular se'ls col·locarà "senyals normalitzades de perill" i rètols amb la llegenda
"PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES", en prevenció dels riscos per imperícia.
- Es prohibeix expressament deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes
d'inactivitat.
- El manteniment de les taules de serra serà realitzat per personal especialitzat en aquest treball, en
prevenció dels riscos per imperícia.
- La connexió de terra de les taules de serra es realitzarà mitjançant el quadre elèctric general (o de distribució)
en combinació amb els disjuntors diferencials.
- Es netejaran els productes procedents de les retallades, als voltants de les taules de serra circular, mitjançant
escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre plataformes (o per al seu abocament en conductes).

- Casc de polietilè.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions.
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.
- Roba de treball.
- Botes de seguretat.
- Faixa elàstica (tall de taulons).
- Guants de cuir (preferiblement molt ajustats).

MEMÒRIA

COMPRESSOR / MARTELL PNEUMÀTIC

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Talls.
- Cops per objectes.
- Abrasions.
- Atrapaments
- Emissió de partícules.
- Sobre esforços (tall de taulons).
- Emissió de pols.
- Soroll ambiental.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Els derivats dels llocs d'ubicació (caigudes, intoxicació, objectes despresos, etc.).

PROTECCIONS PERSONALS

16.15.

- Vibracions en membres i òrgans interns del cos.
- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Sobre esforços.
- Ruptura de mànega sota pressió.
- Contactes amb l'energia elèctrica (línies soterrades).
- Projecció d'objectes i / o partícules.
- Els derivats de la ubicació del lloc de treball:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes per objectes sobre altres llocs.
- Ensorrament de l'objecte (o terreny) que es tracta amb el martell.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics d'escapament del motor del compressor.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos
a un examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions (orelles, òrgans interns, ossos articulacions, etc.).

- En l'accés a les zones de treball de martells, s'instal·laran senyals de '"Obligatori l'ús de protecció auditiva",
"Obligatori l'ús d'ulleres anti-projeccions" i Obligatori "l'ús de màscares de respiració".
- El personal que hagi de treballar amb martells pneumàtics serà especialista en aquestes màquines, en
prevenció dels riscos per imperícia.
- Es prohibeix l'ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per imperícia.
- Es prohibeix expressament deixar els martells pneumàtics abandonats clavats en els paraments que trenquin,
en previsió de col·lapses incontrolats.
- Es prohibeix aproximar el compressor a distàncies inferiors a 15 metres (com a norma general), del lloc de
treball amb martells per evitar la conjunció amb el soroll ambiental produït.
- Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny adjacent (o elements estructurals pròxims), per detectar la
possibilitat de despreniments de terra i roca per la vibració transmesa a l'entorn.
- El compressor quedarà estacionat amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal amb les
rodes subjectes mitjançant un suplement ferm i segur.
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- Els compressors seran dels anomenats "silenciosos" amb la finalitat de disminuir la contaminació acústica.
- Les operacions de subministrament de combustible s'efectuaran amb el motor aturat, en prevenció d'incendis
o d'explosió.
- Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d'ús; és a dir, sense esquerdes o desgast
que puguin produir una rebentada.
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè.
- Protectors auditius (segons casos).
- Davantal de cuir.
- Maniguet de cuir.
- Manyoples de cuir.
- Polaines de cuir.
- Ulleres anti-projeccions.
- Màscares antipols amb filtre recanviable.
- Botes de seguretat.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell elèctric, seran sotmesos a un
examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions (orelles, òrgans interns, ossos - articulacions, etc.).
- En l'accés a les zones de treball de martells s'instal·laran senyals de '"Obligatori l'ús de protecció auditiva",
"Obligatori l'ús d'ulleres anti-projeccions" i Obligatori "l'ús de màscares de respiració".
- El personal que hagi de treballar amb martells elèctrics serà especialista en aquestes màquines, en prevenció
dels riscos per imperícia.
- Es prohibeix l'ús de martells elèctrics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per imperícia.

- Roba de treball.
- Faixa elàstica de protecció de cintura (anti-vibratòria).
- Maniguets elàstiques (anti-vibratoris).
- Guants de goma o P.V.C.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

PROTECCIONS PERSONALS

- Es senyalitzarà (o tancarà totalment, segons casos), la zona on es treballi amb martells, (trencadors,
trepants) en prevenció de danys als treballadors que puguin entrar a la zona de risc de caiguda d'objectes.
- A cada zona de treball amb martells treballaran dues quadrilles que es canviaran cada hora, en prevenció
de lesions per permanència continuada exposada a vibracions.
- Es prohibeix l'ús de martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques soterrades a
partir de la "banda" o senyalització "d'avís" (uns 80 m. Per sobre de la línia).
- La circulació de vianants en les proximitats de les zones de treball dels martells es desviarà pel lloc més
allunyat possible que permeti el traçat del carrer en què s'actua.
- El trasllat per a ubicació del compressor pels operaris es realitzarà a una distància mai inferior als 2 metres
(com a norma general), de la vora de talussos en prevenció del risc de despreniment del cap del talús per
sobrecàrrega.
- El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant calces lligades a quatre punts del compressor, de tal
manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega.
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre col·locades en posició de tancades, en
prevenció de possibles atrapaments i soroll.
- La zona dedicada per a la ubicació del compressor, quedarà senyalitzada en un radi de 4 m. (com a norma
general), en el seu entorn, instal·lant senyals d'obligatori "l'ús de protectors auditius" per sobrepassar aquesta
línia de limitació.
- Els compressors (no silenciosos) es col·locaran a una distància mínima de les zones de martells no inferior a
15 m., (Com a norma general).
- Es controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els deterioraments detectats, amb la finalitat que siguin
reparats.
- Els mecanismes d'unió es connectaran a les mànegues mitjançant ràcords de pressió segons càlcul.
- Les mànegues de pressió es col·locaran elevades a (4 o més metres d'alçada) en els creus sobre els camins
de l'obra.
16.16.

- Vibracions en membres i òrgans interns del cos.
- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Sobre esforços.
- Contactes amb l'energia elèctrica (línies soterrades).
- Projecció d'objectes i / o partícules.
- Els derivats de la ubicació del lloc de treball:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes per objectes sobre altres llocs.
- Ensorrament de l'objecte (o terreny) que es tracta amb el martell.

- Casc de polietilè.
- Protectors auditius (segons casos).
- Ulleres anti-projeccions.
- Màscares antipols amb filtre recanviable.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Faixa elàstica de protecció de cintura (anti-vibratòria).
- Maniguets elàstiques (anti-vibratòries).
- Guants de goma o P.V.C.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Es senyalitzarà (o tancarà totalment, segons casos), la zona on es treballi amb martells, en prevenció de danys
als treballadors que puguin entrar a la zona de risc de caiguda d'objectes.
- A cada zona de treball amb martells treballaran dues quadrilles que es canviaran cada hora, en prevenció
de lesions per permanència continuada exposada a vibracions.
- Es prohibeix l'ús de martell pneumàtic a les excavacions en presència de línies elèctriques soterrades a
partir de la "banda" o senyalització "d'avís" (uns 80 m. Per sobre de la línia).
- La circulació de vianants i vehicles a les proximitats de les zones de treball dels martells, es desviarà pel
lloc més allunyat possible que permeti el traçat de la via en què s'actua.
- El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant calces lligades a quatre punts del compressor, de tal
manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega.
16.17.

MOLA RADIAL ELÈCTRICA

MARTELL ELÈCTRIC PORTÀTIL
RISCOS MÉS FREQÜENTS

RISCOS MÉS FREQÜENTS

MEMÒRIA

- Contacte amb l'energia elèctrica.
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- Erosions en les mans.
- Talls.
- Cops per fragments en el cos.

- Caiguda d'objectes.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Vibracions.
- Soroll.
- Explosió (trasllat de combustibles).

- Els derivats de la ruptura del disc.
- Els derivats dels treballs amb pols ambiental.
- Trepitjades sobre materials (torçades, talls).
- Els derivats del treball amb producció de soroll.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- El personal encarregat de la manipulació de la màquina radial serà expert en el comandament de la
mateixa.
- No es realitzaran talls en zones poc accessibles ni en posició inclinada per evitar que el disc pot fracturar i
produir lesions.
- No es copejarà amb el disc al mateix temps que es talla; el disc pot trencar-se i produir lesions.
- Es mullarà la zona on es vulgui fer regates per disminuir la formació de pols.
- Es prohibeix deixar a terra o deixar abandonada i connectada a la xarxa elèctrica la màquina radial, és una
posició insegura.
PROTECCIONS PERSONALS.

- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Davantal i maneguins de cuir.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions.
- Màscara de seguretat antipols amb filtre mecànic recanviable.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- No es dipositarà la màquina radial en moviment directament a terra, és una posició insegura.
- Les màquines d'esmolar estaran protegides mitjançant doble aïllament elèctric.
- Es revisaran diàriament els discos de tall, assegurant-se que es canvien immediatament els
deteriorats.

- Les màquines radials seran reparades per personal especialitzat.
- Es comprovarà diàriament el bon funcionament de la connexió a terra de les màquines radials amb el
cable elèctric d'alimentació, retirant del servei aquelles màquines que la tinguin anul·lada.
- El subministrament elèctric a la màquina radial o de regates s'efectuarà mitjançant mànega anti-humitat a
partir del quadre general (o de distribució), dotada amb clavilles mascle-femella estanques.
16.18.

MÀQUINES-EINA EN GENERAL

En aquest apartat es consideren globalment els riscos i prevenció apropiats per a la utilització de petites eines
accionades amb energia elèctrica: pistola fixa-claus, grapadora, perforadores, serres, fresadores, etc.
RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Projecció de fragments.
MEMÒRIA

corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor parat, per evitar accidents.
- El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant "muntacorretges" (o dispositius
similars), mai amb tornavís, les mans, etc., per evitar el risc d'atrapament.
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegides mitjançant un
bastidor suport d'un tancament a base de malla metàl·lica, que permetent la observació del bon funcionament
de la transmissió, impedeixi l'atrapament de persones o objectes.

- La instal·lació de rètols amb llegendes de màquina "avariada", "màquina fora de servei", etc., seran
col·locats i retirats per la mateixa persona.
- El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines eina (serra de trepar, plegadora, etc.), es
realitzarà agafada correctament a l'interior d'una plataforma resistent, per evitar el risc de caiguda de la
càrrega.
- En prevenció dels riscos per inhalació de la pols ambiental, les màquines eines amb producció de pols
s'utilitzaran en via humida, per eliminar la formació d'atmosferes nocives.
- Sempre que sigui possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a sotavent, per evitar el
risc per treballar a l'interior d'atmosferes nocives.
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per a
disminuir el nivell acústic.
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació
insuficient, per preveure el risc per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques.
- Es prohibeix l'ús de màquines - eines al personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia.
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o forat), abandonades a terra, per evitar accidents.
- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina estaran sempre protegides amb la seva
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Guants de seguretat.
- Guants de goma o de P.V.C.
- Botes de goma o P.V.C.
- Plantilles anti-claus.
- Botes de seguretat.
- Davantal, polaines i maneguins de cuir (cas de soldadura).
- Davantal, polaines i maniguets impermeables.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Protectors auditius.
- Màscara filtrant.
- Màscara antipols amb filtre mecànic específic recanviable.
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Les màquines - eines elèctriques estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament.
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- Els motors elèctrics de les màquines - eina estaran protegits per la carcassa pròpia de cada aparell, per
evitar els riscos d'atrapament, o de contacte amb l'energia elèctrica.
- Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una
malla metàl·lica, disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu, i
que impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.
- Les màquines en situació d'avaria o de semi -avaria - que no responguin a totes les ordres rebudes com es
desitja, però sí algunes -, es paralitzaran immediatament quedant assenyalades mitjançant un senyal de perill
amb la llegenda: "NO CONNECTAR, EQUIP (O MÀQUINA ) AVARIAT ".
- Les màquines - eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
- Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les seves
carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa de terres en combinació amb els
disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.
- Les màquines-eina a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables o explosius (dissolvents,
explosius, combustible i similars), estaran protegides mitjançant carcasses anti-deflagrants.
- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament, es realitzarà
mitjançant connexió a transformadors a 24 V.
- Les eines accionades amb compressor s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de 15 m., (Com a norma
general), per evitar el risc per alt nivell acústic.

- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de màquines - eines, s'instal·laran de
forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de
circulació interna, per preveure els riscos d’ensopegada (o tall del circuit de pressió).
- Els tambors de emmagatzematge dels cables de la petita maquinària estaran protegits mitjançant un bastidor
suport d'una malla metàl·lica, disposada de tal manera que permeti la visió de la correcta disposició de les
espires i que impedeixi el atrapaments de les persones o coses.
16.19.

SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC

PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra.
- Peto de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentació manual.
- Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l'ajudant).
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Maniguets de cuir.
- Polaines de cuir.
- Davantal de cuir.
- Guants aïllants (maniobres en el grup sota tensió).
- Arnés de seguretat (treballs i desplaçaments amb risc de caiguda des d'altura).
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- L'hissat de bigues metàl·liques es realitzarà mitjançant dos eslingues (dos punts); de tal manera que l'angle
superior a nivell de l'argolla de penjat que formen les dues calces, sigui igual o menor a 90º, per evitar els riscos
per fatiga de la mitjana auxiliar.
- L'hissat de bigues metàl·liques (perfileria) es guiarà mitjançant cordes, fins a la seva "presentació", mai
directament amb les mans, per evitar les empentes, talls i atrapaments.

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Caiguda des d'altura (estructura metàl·lica, treballs al costat de forjats, balcons i similars).
- Caigudes al mateix nivell.
- Atrapament entre objectes.
- Aixafament de mans per objectes pesats.
- Els derivats de caminar sobre la perfileria en alçada.
- Ensorrament de l'estructura.
- Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.
- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics.
- Cremades.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Projecció de partícules.
- Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura).
- Trepitjades sobre objectes punxants.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- En tot moment les zones de treball estaran netes i ordenades en prevenció d'ensopegades i
trepitjades sobre objectes punxants.
- No s'elevarà una nova alçada, fins haver conclòs el cordó de soldadura de la cota puntejada, per evitar
situacions inestables de l'estructura.
- Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc elèctric.

- Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran metàl·liques amb ganxos al capçal i als
laterals per a la immobilització, en prevenció de caigudes per moviments indesitjables.
- El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i constant, en prevenció dels riscos
MEMÒRIA

per a treballar a l'interior d'atmosferes nocives.
- Es prohibeix expressament la utilització de portaelèctrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric.
- Les operacions de soldadura (en condicions normals), no es realitzaran amb tensions superiors a 150 volts si
els equips estan alimentats per corrent continu.
- El taller de soldadura es netejarà diàriament eliminant del sòl, fragments i retalls de rodons, en prevenció
dels riscos de trepitjades sobre materials, ensopegades o caigudes.

- Les bigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats mitjançant cargols d'immobilització,
estampidors, calces, apuntalament, etc., fins a la finalització del "pont de soldadura" per evitar situacions
inestables.
- Els pilars metàl·lics s'hissaran en posició vertical sent guiats mitjançant cordes de guia, mai amb les mans.
El aplomat i puntejat es realitzarà immediatament.
- S'estendran xarxes ignífugues horitzontals entre les llums que s'estiguin muntant, situades per sota de la cota
de muntatge, per preveure el risc de caiguda des d'altura.
- Es suspendran els treballs de soldadura (muntatge d'estructures) amb vents iguals o superiors a 60 km / h.
- S'estendran entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat fermament ancorats, pels quals lliscaran
els "mecanismes paracaigudes" dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de
l'estructura, en prevenció del risc de caiguda des d'alçada.
- Els portaelèctrodes tindran el suport de fixació en material aïllant de l'electricitat. Es controlarà que el suport
utilitzat no estigui deteriorat.
- El banc per a soldadura fixa tindrà aspiració forçada instal·lada al costat del punt de soldadura.
- El taller de soldadura estarà dotat d'un extintor de pols química seca i sobre el full de la porta, senyals
normalitzades de risc "elèctric" i risc "d'incendis".
16.20.

SOLDADURA OXIACETILÈNICA I OXITALL

RISCOS MÉS FREQÜENTS

- Caiguda des d'altura (estructura metàl·lica, treballs al costat de forjats i similars).
- Caigudes al mateix nivell.
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.
- Atrapament entre objectes.
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- Aixafament de mans o peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall.
- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics.
- Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó de soldadura).
- Cremades.
- Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguesa)
- Explosió (tombar les ampolles de gasos liquats, formació de acetilur de coure, abocaments d'acetona,
utilitzar encenedors per detectar fuites).
- Incendis (soldar o tallar en presència de materials inflamables)
- Contacti amb l'energia elèctrica
- Sobre esforços (sustentar peces pesades)
- Trepitjades sobre objectes punxants
- Els derivats de caminar sobre la perfileria en alçada.
- Ensorrament de l'estructura

8

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- En tot moment les zones de treball estaran netes i ordenades en prevenció d'ensopegades i
trepitjades sobre objectes punxants.
- Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges.
- Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran metàl·liques amb ganxos al capçal i
als laterals per a la immobilització, en prevenció de caigudes per moviments indesitjables.
- El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i constant, en prevenció dels riscos
per treballar a l'interior d'atmosferes nocives.
- Les operacions de soldadura (en condicions normals), no es realitzaran amb tensions superiors a 150 volts si
els equips estan alimentats per corrent contínua.
- El taller de soldadura es netejarà diàriament eliminant del sòl, fragments i retalls de rodons, en prevenció
dels riscos de trepitjades sobre materials, ensopegades o caigudes.
PROTECCIONS PERSONALS

- Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra.
- Pantalla de soldadura de sustentació manual.
- Ulleres per a soldadura
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Maniguets de cuir.
- Polaines de cuir.
- Davantal de cuir.
- Guants aïllants (maniobres en el grup sota tensió).
- Arnés de seguretat (treballs i desplaçaments amb risc de caiguda des d'altura).
- Armilla reflectant
PROTECCIONS COL·LECTIVES

- L'hissat de bigues metàl·liques es realitzarà mitjançant dos eslingues (dos punts); de tal manera que l'angle
superior a nivell de l'argolla de penjat que formen les dues calces, sigui igual o menor a 90º, per evitar els riscos
per fatiga del mitjà auxiliar.
- L'hissat de bigues metàl·liques (perfileria) es guiarà mitjançant cordes, fins a la seva "presentació", mai
directament amb les mans, per evitar les empentes, talls i enganxades.
- Les bigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats mitjançant cargols d'immobilització,
estampidors, calces, apuntalament, etc., fins a la finalització del "pont de soldadura" per evitar situacions
inestables.
- Els pilars metàl·lics s'hissaran en posició vertical sent guiats mitjançant cordes de guia, mai amb les mans.
MEMÒRIA

El aplomat i puntejat es realitzarà immediatament.
- S'estendran xarxes ignífugues horitzontals entre les llums que s'estiguin muntant, situades per sota de la cota
de muntatge, per preveure el risc de caiguda des d'altura.
- Es suspendran els treballs de soldadura (muntatge d'estructures) amb vents iguals o superiors a 60 km / h.
- S'estendran entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat fermament ancorats, pels quals lliscaran
els "mecanismes paracaigudes" dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de
l'estructura, en prevenció del risc de caiguda des d'alçada.
- El taller de soldadura estarà dotat d'un extintor de pols química seca i sobre el full de la porta, senyals
normalitzades de risc "elèctric" i risc "d'incendis".
CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS I
ÀREES AUXILIARS D'EMPRESA

Donat el volum de treballadors previst (puntes de 20 treballadors), cal aplicar una visió global dels problemes que
planteja el moviment concentrat i simultani de persones dins d'àmbits tancats en els quals s'han de desenvolupar
activitats quotidianes, que exigeixen certa intimitat o relació amb altres persones. Aquestes circumstàncies
condicionen el seu disseny.
Al dissenyar-les, es tindrà en compte donar un tractament uniforme, que eviti la dispersió dels treballadors en
petits grups repartits descontroladament per tota l'obra i el desordre i que és causa de l'augment dels riscos de
difícil control, manca de neteja de l'obra en general i lavabo deficient de les persones.
Els principis de disseny seran els que s'expressen a continuació:

1) Aplicar els principis que regulen aquestes instal·lacions segons la legislació vigent, amb les millores
que exigeix l'avanç dels temps.
2) Donar el mateix tractament que es dóna a aquestes instal·lacions en qualsevol altra indústria fixa; és
a dir, centralitzar metòdicament.
3) Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment de la seva raça
i costums o de la seva pertinença a qualsevol de les empreses, principal o subcontractades, o es tracti
de personal autònom o d'esporàdica concurrència.
4) Resoldre de forma ordenada i eficaç, les possibles circulacions a l'interior de les instal·lacions
provisionals, sense greus interferències entre els usuaris.
5) Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de tipus sindical o formatiu, amb
tan sols retirar el mobiliari o reorganitzar.
6) Organitzar de forma segura el ingrés, estada al seu interior i sortida de l'obra.

• Instal·lacions provisionals per als treballadors de manteniment integral
Les instal·lacions provisionals per als treballadors de l'obra estaran centralitzades en els diferents centres de
control que tenen les Rondes.
Aquests serveis han de quedar resolts amb instal·lacions adequades i complir amb els requisits mínims que es
descriuen a continuació:
Quadre informatiu per al càlcul de les instal·lacions

Superfície del vestuari

2m² / treballador

Nº de wàters

1 per cada 25 treballadors

Nº de dutxes

1 per cada 10 treballadors

Nº de lavabos

1 per cada 10 treballadors

Nº de armaris taquilla

1 per cada treballadors
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i assistència sanitària.
Nº de banc per 5 persones

1 per cada 5 treballadors

10 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.

La dotació dels serveis consten de:

- Inodors amb càrrega i descàrrega automàtica d'aigua corrent, paper higiènic, i perxa (en cabina
aïllada, amb porta i tancament interior).
- Lavabos, amb rentamans per aire calent, de parada automàtica i existències de sabó; amb mirall de
mesures 1,00 x 0,60 mts.
- Dutxes en cabina aïllada amb porta amb tancament interior, amb dotació d'aigua freda i calenta
i perxa per penjar roba.

1) El Pla de Seguretat és el document que haurà de recollir exactament el citat sistema, segons les
condicions establertes en el plec de condicions d'aquest estudi.
2) El sistema triat és el de "llistes de seguiment i control" per ser emplenades pels mitjans del Contractista
adjudicatari i que es defineixen en el Plec de Condicions d'aquest estudi de seguretat i salut.
3) Les proteccions col·lectives i la seva posada en obra es controlarà mitjançant l'execució del pla d'obra
previst i les llistes de seguiment i control esmentades a l'apartat anterior.
4) El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà:

La dotació del vestuari constarà de:

• Amb la signatura del treballador que els rep, en el comunicat de magatzem que es defineix en el Plec
de condicions d'aquest estudi.
• Amb la conservació en apilament dels equips de protecció individual utilitzats i retirats, fins que el
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut pugui mesurar les quantitats retirades.

- Taquilles metàl·liques individuals amb clau.
- Bancs de fusta correguts.
- Miralls de mesures 1,00x0,60 mts.
Al vestidor s'instal·larà la farmaciola d'urgència amb aigua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de iode,
mercuri-crom, amoníac, cotó fluix, gasa estèril, benes, esparadrap, anti-espasmòdics i termòmetre clínic. Totes
aquestes estades estaran convenientment dotades de llum elèctrica i de calefacció.
Els paviments, parets i sostres dels serveis, vestuaris i dutxes, seran continus, llisos, impermeables;
amb acabats en tons clars i amb materials per permetin el rentat amb líquids desinfectants o anti-sèptics, amb
la freqüència necessària; tots els seus elements, tal com, aixetes, desguassos i embornals de dutxes, estaran
sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs aptes per a la seva utilització.
• Connexions per a les instal·lacions provisionals d'obra
Les condicions de les infraestructures que ofereix el lloc de treball per a les connexions elèctrica, d'aigua potable
i desguassos no presenten problemes de menció per a la prevenció de riscos laborals.

9

PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D'ACCIDENT LABORAL

Primers Auxilis
Cal preveure un pla d'actuació de primers auxilis per atendre els possibles accidentats en cas d'accident.
Local farmaciola de primers auxilis

APLICABLES DURANT LA REALITZACIÓ DE L'OBRA ADJUDICADA.
Es preveu utilitzar els mateixos documents que normalment utilitzi el Contractista adjudicatari, per tal de no
interferir en la seva pròpia organització de prevenció de riscos; tot i així, aquests documents hauran de complir una
sèrie de formalitats, recollides al Plec de condicions d'aquest estudi, i ser coneguts i aprovats pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut.
Com a mínim, es preveu utilitzar els següents continguts:
• Document del nomenament del Encarregat de Seguretat
• Document del nomenament dels recursos preventius.
• Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.
• Document del nomenament del senyalitzador de maniobres.
• Document d'autorització del maneig de diverses màquines.

12

FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT.

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

Atenent els riscos existents i la concentració de treballadors prevista durant l'execució del contracte, cal
dotar-la d'un local farmaciola de primers auxilis, en el qual es donin les primeres atencions sanitàries als
possibles accidentats.
També pot utilitzar-se per a l'atenció sanitària que realitzi en l'obra el Servei Mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.
El contingut, característiques i ús queden definits en el plec d'aquest estudi i en les unitats d'obra
reflectides en el pressupost.
Evacuació d'accidentats
L'evacuació d'accidentats, que per les seves lesions així ho impliquin, està prevista mitjançant la
concertació d'un servei d'ambulàncies, que el pla de seguretat definirà exactament.
Medicina Preventiva
Per tal d'evitar, en el desenvolupament d'aquest contracte de manteniment, les malalties professionals,
així com els accidents laborals derivats de trastorns físics i psíquics, es preveu que el Contractista adjudicatari i
els subcontractistes, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzin els reconeixements mèdics previs a
la contractació del treballadors i els preceptius de revisió anual. I que així mateix exigeixi aquest compliment a la
resta de les empreses subcontractades per ells.
En el plec de condicions d'aquest estudi es detallen les obligacions empresarials en matèria d'accidents
MEMÒRIA

11 DOCUMENTS DE NOMENAMENTS PER AL CONTROL DEL NIVELL DE LA SEGURETAT I SALUT,

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el personal
al seu càrrec, de tal manera, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat
laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, l'ús correcte de les proteccions col·lectives i del
dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. El plec de condicions particulars dóna les
pautes i criteris de formació, perquè el Contractista adjudicatari, el desenvolupi en el seu pla de seguretat i salut.
La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals en l'article 30 estableix que en compliment del deure de
prevenció dels riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per ocupar-se de aquesta
activitat, constituint un Servei de Prevenció.
D'acord amb l'article 31 de la citada Llei, s'entén per Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i
materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i
salut dels treballadors, assessorant i assistint l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans
de representació especialitzats. Per a l'exercici de les seves funcions, l'empresari ha de facilitar al Servei de
Prevenció l'accés a la informació i documentació que fan referència els articles 18 i 23 de la Llei 31/95.
El Servei de Prevenció haurà de donar a l'empresa l'assessorament i suport que calgui en funció dels tipus
de riscos existents a l'empresa i en referència a:
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- La informació i formació dels treballadors.
- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors, segons
els termes previstos a l'article 16 de la Llei 31/95.
- La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la
vigilància de la seva eficàcia.
- La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
El Servei de Prevenció té caràcter interdisciplinari, els seus mitjans hauran de ser apropiats per complir
les seves funcions. Per això, la formació, especialitat, capacitació, dedicació i nombre de components, així com
els seus recursos tècnics, hauran de ser suficients i adequats a les activitats preventives a desenvolupar, en
funció de les següents circumstàncies:

- Dimensió de l'empresa.
- Tipus de riscos als quals puguin estar exposats els treballadors.
- Distribució de riscos a l'empresa.
Els amidaments de la formació necessària figuren en l'apartat del Pressupost d'aquest Estudi.

13 ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN L'OBRA
L'organització es planteja partint del fet que la Seguretat és una part integrant dels treballs, de tal manera,
que tots els participants en ella tenen, en major o menor mesura, missions de complir en relació amb la seguretat,
i per tant les relacions jeràrquiques derivades d'aquestes són les mateixes que les inherents a l'execució dels
treballs.
ÒRGANS DE SEGURETAT A L'OBRA.
SERVEIS DE PREVENCIÓ
El Servei de Prevenció, ja sigui propi o aliè, de l'empresa contractista estarà en condicions de proporcionar
a l'equip d'obra l'assessorament i suport que necessiti i en especial pel que pel que fa a:

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
- L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors, en els termes que
preveu l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

- La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva
eficàcia.
- La informació i formació dels treballadors.
- La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
RECURSOS PREVENTIUS
Es denominen recursos preventius en base a l'establert en la Llei 54/2003 i el RD 604/2006. Totes les
empreses contractistes hauran de procedir al nomenament d'un recurs preventiu.
Les funcions del recurs preventiu, inclouen la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives
previstes en la planificació, així com de l'adequació d'aquestes activitats als riscos que es pretén prevenir o/a
l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos
preventius.
La presència al centre de treball dels recursos preventius, qualsevol que sigui la modalitat d'organització
dels esmentats recursos, serà necessària en els següents casos:
- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la
MEMÒRIA

concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís
el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb
riscos especials, a saber:
- -Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura, per les particulars característiques de
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
- Treballs amb risc d'enfonsament o col·lapse.
- Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE de conformitat perquè la seva
data de comercialització abans a l'exigència d'aquesta declaració amb caràcter obligatori, que siguin del
mateix tipus que aquelles per les quals la normativa sobre comercialització de màquines requereixin la
intervenció d'un organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no està
prou garantida tot i s'ha d'haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació.
- -Treballs en espais confinats. A aquests efectes, s'entenen per espai confinat el recinte amb obertures
limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, en el qual puguin acumular contaminants tòxics
o inflamables o puguin haver-hi una atmosfera deficient en oxigen i que no està concebuda per la seva
ocupació continuada per els treballadors.
- -Treballs amb riscos d'ofegament per immersió, exceptuant el que disposa l'apartat 8.a) d'aquest article,
referit a les feines en immersió amb equip subaquàtic.
- Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de treball i Seguretat Social, si les
circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades.
- Es consideren recursos preventius, als quals l'empresari pot assignar la presència, els següents:
- Un o diversos treballadors de l'empresa.
- Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
- Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliè concertats per l'empresa.
- Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col·laborar entre si.
- Els recursos preventius a què es refereix l'apartat anterior hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels
mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives i hauran de
romandre al centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determina la seva presència.
- No obstant l'indicat en els apartats anteriors, l'empresari pot assignar la presència de forma expressa a un o
diversos treballadors de l'empresa que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors
designats, reuneixen els coneixements, la qualificació i l'experiència necessària en les activitats o processos
a què es refereix l'apartat 1 i tenen la formació preventiva corresponent, com a mínim a les funcions del nivell
bàsic. En aquests supòsits, aquests treballadors hauran de mantenir la necessària col·laboració amb els
recursos preventius de l'empresari.

- El nomenament del recurs preventiu estarà permanentment exposat al tauler de seguretat i salut
- Quan, com a resultat de la vigilància, s'observi un deficient compliment de les activitats preventives, el recurs
preventiu haurà de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives i posar aquestes circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures
necessàries per corregir les deficiències observades, si aquestes encara no s'han esmenat
- Quan, com a resultat de la vigilància, s'observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures
preventives, el recurs preventiu haurà de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari, que
procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i la
modificació del pla de seguretat i salut en els termes que preveu l'article 7.4 del RD 604/2006.
- El pla de seguretat i salut determinarà la forma de dur a terme la presència dels recursos preventius. (art. 2n
del RD 604/2007)
- La ubicació al centre de treball de les persones a les quals s'assigna la presència haurà de permetre el
compliment de les seves funcions pròpies, havent de tractar-se d'un lloc segur que no suposi un factor
addicional de risc, ni per a aquestes persones ni per als treballadors de l'empresa, havent de romandre en el
centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determina la seva presència.
- Quan hi ha empreses concurrents en el centre de treball que realitzin les operacions concurrents a què es
refereix l'apartat 1.a) d'aquest article o activitats o processos perillosos o amb riscos especials, als quals es
refereix l'apartat 1.b), l'obligació de designar recursos preventius per la seva presència al centre de treball
recau sobre l'empresa o empreses que realitzin aquestes operacions o activitats, en el cas que siguin diversos
recursos preventius hauran de col·laborar entre si i amb la resta dels recursos preventius i persona o persones
encarregades de la coordinació de les activitats preventives de l'empresari titular o principal del centre de
treball.
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COMISSIONS DE SEGURETAT I SALUT
Aquestes comissions / comitè es reuniran de forma periòdica i serà l'òrgan màxim de l'obra en matèria de
prevenció.
A les esmentades reunions assistiran:
- Per part de l'empresa contractista principal el Cap d'Obra, el Tècnic de prevenció i / o Servei
de Prevenció, Caps de Producció i supervisors de Seguretat.
- Com a mínim un representat per part de cadascuna de les empreses subcontractades i / o
treballadors autònoms presents en l'obra.
- Els delegats de prevenció, en cas que hi hagi en obra.
- Per part de la Direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra.
Aquestes reunions, realitzades en l'obra, fan les funcions i serviran si escau com a compliment de les
reunions de tipus legals que es relacionen a continuació:
Comitè de Seguretat i Salut.
Es constituirà a partir de 50 treballadors i sempre que obra hi hagi delegats de prevenció, aquest comitè
serà paritari i es reunirà trimestralment, les seves competències queden establertes en l'article 39 de la LPRL
Comissió de Coordinació d'activitats empresarials.
Aquesta comissió permet establir les mesures de seguretat necessàries per coordinar adequadament les
activitats de totes i cadascuna de les empreses i treballadors autònoms subcontractats en obra.
Aquesta comissió estarà composta pel Cap d'Obra, tècnic de prevenció i aquelles persones de l'empresa
principal que el Cap d'Obra estimi convenients, més un representat qualificat de cadascuna de les subcontractes
i finalment, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra.
Comissió de Seguretat i Salut.
Aquesta comissió, mentre sigui vigent l'actual conveni provincial de la construcció, serà paritària havent
de haver el mateix nombre de representats nomenats pels treballadors que membres de l'empresa adjudicatària
de les obres. Aquesta comissió es constituirà quan el nombre de persones sigui igual o superior a 20.
El nomenament dels components dels comitès i comissions, actualment vigents, es presentarà al Servei
Territorial de Treball, demanant el justificant de recepció. La documentació generada s'exposarà al tauler de
Seguretat i Salut.
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14 PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

TOTAL

2.333,330 €

PRESSUPOST
NÚM

CODI

UA

AMIDAMENT

IMPORT

SIS-1

2017SIS1

ut

Casc de seguretat homologat.

DESCRIPCIÓ

PREU
4,973 €

5,00

24,867 €

3,128 €

5,00

15,640 €

SIS-2

2017SIS2

ut

Cast de seguretat classe E - AT asilant-te per a alta
tensió.

SIS-3
SIS-4
SIS-5
SIS-6
SIS-7

2017SIS3
2017SIS4
2017SIS5
2017SIS6
2017SIS7

ut
ut
ut
ut
ut

Granota de treball d'alta visibilitat.
Vestit impermeable alta visibilitat
Parell de botes de seguretat
Parell de botes impermeables
Ulleres contra impactes mecànics

60,092 €
64,107 €
23,080 €
24,040 €
4,187 €

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

300,459 €
320,533 €
115,400 €
120,200 €
20,933 €

SIS-8

2017SIS8

ut

Anorac groc d'alta visibilitat amb caputxa i bandes
reflectants

37,585 €

5,00

187,927 €

SIS-9
SIS-10

2017SIS9
2017SIS10

ut
ut

Parells de guants de seguretat de cuir antitall
Cinturó de seguretat homologat

2,567 €
14,681 €

10,00
5,00

25,667 €
73,407 €

SIS-11

2017SIS11

ut

Senyal de seguretat d'advertència de caigudes al mateix
nivell, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-12

2017SIS12

ut

Senyal de seguretat d'advertència de caigudes a diferent
nivell, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-13

2017SIS13

ut

Senyal de seguretat d'obligació de protecció obligatòria
dels peus, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-14

2017SIS14

ut

Senyal de seguretat d'obligació de protecció obligatòria de
les mans, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-15

2017SIS15

ut

Senyal de seguretat d'obligació de protecció obligatòria de
la vista, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-16

2017SIS16

ut

Senyal de seguretat d'obligació de protecció obligatòria
del cap, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-17

2017SIS17

ut

Senyal de seguretat d'advertència de risc elèctric, amb
suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-18

2017SIS18

ut

Senyal de seguretat d'advertència de risc elèctric de
càrregues suspedidas, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-19

2017SIS19

ut

Senyal de seguretat d'advertència de risc de cops per
màquina pesada en moviment, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-20

2017SIS20

ut

Senyal de seguretat d'advertència de circulació de
carretons de manutenció, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-21

2017SIS21

ut

Senyal de seguretat de prohibició de prohibir transportar
persones sobre carretó elevador, amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-22

2017SIS22

ut

Senyal de seguretat d'advertència de caiguda d'objectes,
amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-23

2017SIS23

ut

Senyal de seguretat d'advertència de perill d'enrotllament,
amb suport.

12,115 €

5,00

60,573 €

SIS-24
SIS-25

2017SIS24
2017SIS25

ut
ut

Cinta delimitadora de zona de treball.
Cartell de xiular obrers.

0,784 €
12,500 €

50,00
5,00

39,200 €
62,500 €

SIS-26

2017SIS26

ut

Banda d'abalisament de gàlib de via reflectora, amb
suports.

2,104 €

30,00

63,117 €

SIS-27

2017SIS27

ut

Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col·locació.

17,357 €

5,00

86,787 €

SIS-30

2017SIS30

ut

Tanques metàl·liques per a protecció de vianants.
Amortitzables en 20 usos.

6,826 €

5,00

34,132 €

SIS-31

2017SIS31

ut

Barrera rígida ancorada i assegurada de delimitació
d'àrea de treballs amortitzable en 20 usos.

3,605 €

5,00

18,027 €

SIS-32

2017SIS32

ut

Farmaciola instal·lat en obra.

7,417 €

5,00

37,087 €
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RESUM DE PRESSUPOST

Obra

2

Obra

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA
INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA
DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPAL

Capítol
Capítol

4
4.1

PROTECCIONS INDIVIDUALS
SUBTOTAL

Capítol

5.1

PROTECCIONS COL.LECTIVES

Capítol

51,64%

IMPORT

5.1

PROTECCIONS COL.LECTIVES

44,53%

1.205,032 €

6.1

MEDICINA PREVENTIVA, PRIMERS AUXILIS I LOCALS D'HIGIENE

3,82%
SUBTOTAL

1.205,032 €

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER
DE JOANA RASPAL

100,00%

100,00%

1.039,057 €

IMPORT

6
6.1

IMPORT

1
PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.039,057 €
SUBTOTAL

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER
DE JOANA RASPAL

4.1

IMPORT

5

2

MEDICINA PREVENTIVA, PRIMERS AUXILIS I LOCALS
D'HIGIENE

89,245 €

SUBTOTAL
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89,245 €

2.333,330 €
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ANNEX NÚM. 7. GENERAL GESTIÓ RESIDUS
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ASPECTES GENERALS

Alumini

17 04 02

El present Estudi de Gestió de Residus es redacta per donar compliment al Reial decret 105 / 2.008 de 1
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus. les disposicions mínimes de gestió i residus en
les obres de construcció.

Plom

17 04 03

Zinc

17 04 04

Ferro i acer

17 04 05

L'objecte d'aquest estudi és definir les prescripcions tècniques en matèria de gestió de residus,
necessàries per a la gestió de residus dels treballs de semaforització de una rotonda de la ciutat de SANT
JOAN DESPÍ.

Estany

17 04 06

Metalls mesclats

17 04 07

Cablejat distint dels especificats en el codi 17 04 10

17 04 11

4. Paper

Per l'exposat, és necessària la concreció dels objectius d'aquest treball tècnic, i del pla de gestió de residus
que regirà el desenvolupament dels treballs, que es defineixen segons els següents apartats:

Paper

20 01 01

5. Plàstic
Plàstic

DADES GENERALS DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
18.1.

DADES GENERALS

18.2.

NOM DEL PROMOTOR DE L'OBRA:

17 02 03

6. Vidre
Vidre

17 02 02

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

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

17 08 02

18.3.
DIRECCIÓ DEL PROMOTOR DE L'OBRA:
C. CAMÍ DEL MIG, 9 - 08970 - SANT JOAN DESPÍ
18.4.

PLEC A QUÈ FA REFERÈNCIA:

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL DE
LA CIUTAT DE SANT JOAN DESPÍ
18.5.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE:

165.397,500 € (IVA INCLOS)
IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR
Estimació dels residus de construcció que es generaren en l’obra, codificats amb arreglament a la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (correcció d’errades de l’Ordre
MAM/304 2002, de 12 de març), per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus
i la llista europea de residus.
Descripció segons Capítols del Annexa II de l'ORDRE MAM/304/2002

Cod. LER.

RC : Naturalesa pétrea
1. Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades distintes del codi 01 04 07

01 04 08

X

Residus de sorra i argila

01 04 09

X

2. Formigó

A.1.: RC Nivell I

Formigó
Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics distinta de 17 01 06

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

17 05 04

Llots de drenatge distintes de les especificades en el codi 17 05 05

17 05 06

X

17 01 07

3. Maons, taulells i altres ceràmics
Maons

17 01 02

Teules i materials ceràmics

17 01 03

Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics distinta de 17 01 06

A.2.: RC Nivell II

17 01 01

17 01 07

4. Pedra
RC : Naturalesa no pétrea

RC mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03.

1. Asfalt
Mescles bituminoses distintes a les del codi 17 03 01

RC : Potencialment perillosos i altres
17 03 02

2. Fusta
Fusta

17 02 01

3. Metalls (incloses els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
MEMÒRIA

17 09 04

X

1. Brosses
Residus biodegradables

20 02 01

X

Mescles de residus municipals

20 03 01

X

2. Potencialment perillosos i altres
17 04 01
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Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses
(SP)
17 01 06
Vidre, plàstic i fusta amb substàncies perilloses o contaminades per elles

17 02 04

Mescles Bituminoses que contenen quitrà de hulla.

17 03 01

1. Sorra, grava i altres àrids

?

?

2. Formigó

?

?

3. Pedra

?

?

4. Maons, taulells i altres ceràmics

?

?

Total (estimació)

?

?

1. Brosses

?

?

2. Potencialment perillosos i altres

?

?

Total (estimació)

?

?

Quitrà de hulla i productes quitranitats

17 03 03

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 09

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP

17 04 10

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 01

Materials de construcció que contenen amiant

17 06 05

Materials de construcció a partir de guix contaminat amb SP

17 08 01

Materials d'aïllament distintes de les 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

Terres i pedres que contenen substàncies perilloses

17 05 03

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

17 05 05

Absorbents contaminats (draps…)

15 02 02

Olis utilitzats (minerals no clorats de motor…)

13 02 05

Filtres d'oli

16 01 07

Tones de residus
Densitat (T/m3)
Estimació del volum dels RC (T)
segons el pes avaluat

Tubs fluorescents

20 01 21

A.1.: RC Nivell I

Piles alcalines i salines

16 06 04

1. Terres i pétreos de la excavació

Piles Botó

16 06 03

Envasos buits de metall i plàstics contaminats

15 01 10

RC: Potencialment perillosos i altres

Amb els nostres calcules respecte a les tones i el percentatge, podrem calcular el volum de cadascun dels
residus.

Sobrants de pintura

08 01 11

Sobrants de dissolvents no halogenats

14 06 03

Sobrants de vernissos

08 01 11

Aerosols buits

15 01 11

Bateries de plom

16 06 01

A.2.: RC Nivell II

Hidrocarburs amb aigua

16 06 01

RC: Naturalesa no pétrea

RC mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03.

17 09 04

1. Asfalt

?

1,8

2. Fusta

?

0,6

3. Metalls

?

1,5

4. Paper

?

0,9

5. Plàstic

?

0,9

6. Vidre

?

1,5

7. Guix

?

1,2

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUÈ ES GENERARÀ EN L’OBRA, TONES
I METRES CÚBICS

Avaluació del pes per tipologia de
RC

% en pes

Volum de residus (m3)

Terres i pedres procedents de la
excavació estimats directament des
de les dades de projecte

Total RC Naturalesa no pétrea
Tones per tipus de RC (T)

RC: Naturalesa no pétrea

RC: Naturalesa pétrea
1. Sorra, grava i altres àrids

?

1,5

1. Asfalt

?

?

2. Formigó

?

1,5

2. Fusta

?

?

3. Pedra

?

1,5

3. Metalls

?

?

4. Maons, taulells i altres ceràmics

?

1,5

4. Paper

?

?

Total RC Naturalesa pétrea

5. Plàstic

?

?

RC: Potencialment perillosos i altres

6. Vidre

?

?

1. Brosses

?

0,9

7. Guix

?

?

2. Potencialment perillosos i altres

?

0,5

Total (estimació)

?

?

Total RC Potencialment perillosos i altres

RC: Naturalesa pétrea
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MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” PREVISTES (CLASSIFICACIÓ / SELECCIÓ)
DESTÍ PREVIST PER ALS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORABLES “IN SITU”
Eliminació prèvia d'elements desmuntables i /o perillosos

X
Material

Tractament

Destinació

X

Restauració/Abocado
r
Restauració/Abocado
r

A.1.: RC Nivell I

Derrocament separatiu/segregació en obra nova (pétreos, fusta, metalls, plàstics +
X
cartró + envasos, orgànics, perillosos)

1. Terres i pétreos de la excavació
Terres i pedres distintes de les especificades en el codi 17 05 03

Derrocament integral o recollida d’escombraries en obra nova "tot mesclat" i
posteriorment tractat en planta

X

Llots de drenatge distintes de les especificades en el codi 17 05 05
A.2.: RC Nivell II
RC : Naturalesa no pétrea

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ EN LA MATEIXA OBRA O EN EMPLAÇAMENTS
EXTERNS

1. Asfalt
Mescles bituminoses distintes a les del codi 17 03 01

Destí previst al
inici

Operació prevista
No previsió de reutilització alguna

Reutilització de terres procedents d'excavació
?
Reutilització de residus minerals o pétreos en àrids reciclats o en
urbanització
?
Reutilització de materials ceràmics

?

Reutilització de materials no pétreos: fusta, vidre …

?

Reutilització de materials metàl·lics

?

Altres

?

Fusta

X

Reciclat

3. Metalls (incloses els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó

Reciclat

Alumini

Reciclat

Plom
Zinc
Ferro i acer

Reciclat

Metalls mesclats

Reciclat

Cablejat distint dels especificats en el codi 17 04 10

Reciclat

4. Paper
Paper

Reciclat

Gestor autoritzat RNP

Reciclat

Gestor autoritzat RNP

Reciclat

Gestor autoritzat RNP

5. Plàstic

Operació prevista

Destí previst al inici

No previsió de valoració "in situ"

?

Utilització principal com combustible o com altre medi de
generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents

?

Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que
utilitzen no dissolvents
Reciclat i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

?

Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques

?

Regeneració d'àcids i bases

?

Residus de grava i roques triturades distintes del codi 01 04 07

X Reciclat

Tractament de sòls, per una millora ecològica dels mateixos

?

Residus de sorra i argila

X Reciclat

Acumulació de residus per al seu tractament segons
l'Annexe II.B de la Decisió Comissió 96/350/CE
Altres

?

MEMÒRIA

?

?

Gestor autoritzat RNP

Estany

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ “IN SITU” DELS RESIDUS GENERATS

?

Planta de Reciclatge
RC

2. Fusta
X

?

Reciclat

X

Plàstic
6. Vidre
Vidre
7. Guix
Guix

Gestor autoritzat RNP

RC : Naturalesa pétrea
1. Sorra, grava i altres àrids
Planta de Reciclatge
RC
Planta de Reciclatge
RC

2. Formigó
Formigó
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Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics distinta
X Reciclat
de 17 01 06
3. Maons, taulells i altres ceràmics

Planta de Reciclatge
RC

X Reciclat

Maons

X Reciclat
Teules i materials ceràmics
Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics distinta
X Reciclat
de 17 01 06
4. Pedra
RC mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03.

X Reciclat

Planta de Reciclatge
RC

Planta de Reciclatge
RC

RC : Potencialment perillosos i altres
1. Brosses
Residus biodegradables
Mescles de residus municipals

Reciclat
Abocador
Reciclat
X
Abocador
X

/ Planta
RSU
/ Planta
RSU

2. Potencialment perillosos i altres
Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies
X Depòsit Seguretat
perilloses (SP)
Tractament FcoX
Vidre, plàstic i fusta amb substàncies perilloses o contaminades per elles
Qco
Tractament
/
X
Mescles Bituminoses que contenen quitrà de hulla.
Depòsit
Tractament
/
X
Quitrà de hulla i productes quitranitats
Depòsit

Residus de construcció que contenen mercuri

Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
Depòsit Seguretat
RSU
Depòsit Seguretat
Planta
Depòsit Seguretat
RSU
Planta
RSU
Depòsit Seguretat

Residus de construcció que contenen PCB

Depòsit Seguretat

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

X

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP

X

Materials d'aïllament que contenen amiant

X

Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen amiant

X

Materials de construcció a partir de guix contaminat amb SP

X

Materials d'aïllament distintes de les 17 06 01 i 17 06 03

X Depòsit Seguretat

Terres i pedres que contenen substàncies perilloses

X Reciclat

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

X

Planta
RSU
Planta
RSU
Planta
RSU

Capa de grava de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
Absorbents contaminats (draps…)

X

Olis utilitzats (minerals no clorats de motor…)

X

Filtres d'oli

Tractament
Depòsit
Tractament
X
Depòsit

Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU

Tubs fluorescents

X

Piles alcalines i salines

X

Piles Botó

X

Envasos buits de metall i plàstics contaminats

X

Sobrants de pintura

X

Sobrants de dissolvents no halogenats

X

Sobrants de vernissos

X

Aerosols buits

X

Bateries de plom

X

Hidrocarburs amb aigua

X

RC mesclats distints dels codis 17 09 01, 02 i 03.

X

Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit
Tractament
Depòsit

/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
/ Planta
RSU
Planta
RSU

PLEC DE CONDICIONS
25.1.

OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ha d’executar la
obra estarà obligada a presentar un pla que reflecteixi com es realitzaren les obligacions que l’hi pertanyen en
relació amb els residus que es vagin a produir a la obra. El pla una vegada aprovat per la direcció i acceptar
pels propietaris del projecte, passarà a formar part de la documentació que hi ha a la obra. El posseïdor dels
residus (contractista), quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del
projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni
de col·laboració per a la seva gestió. Els residus es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions
de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització i en última instància a dipòsit en abocador.
El productor de residus (el promotor) haurà d'obtenir del posseïdor (contractista) la documentació acreditativa
que els produïts en l'obra han estat gestionats en la mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzats, en els termes regulats en la normativa i,
especialment, en el pla o en les seves modificacions. En les obres d'edificació subjectes a llicència urbanística
la legislació autonòmica podrà imposar al promotor (productor de residus) l'obligació de constituir una fiança, o
garantia financera equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en
relació amb els residus de l'obra, l'import de la qual es basarà en el capítol específic de gestió de residus del
pressupost de l'obra.
25.2.
PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ A EMMAGATZEMATGE, TRACTAMENT I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1 metre cúbic, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les ordenances
municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus.
El dipòsit temporal per a RC de valor (fustes, plàstics, ferralla,...), que es realitzi en contenidors o en
apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.
Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus hauran de senyalitzar-se correctament, indicant
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el tipus de residu, la perillositat i les dades del posseïdor.
Aquests contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una banda de material
reflector. En els mateixos haurà de figurar, de forma visible i llegible, la següent informació del titular del
contenidor: raó social, CIF, telèfon i nombre d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus.
El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar
el dipòsit de residus aliens a la mateixa.
Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus
aliens a les obres a la qual presten servei.
En l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació
que es dedicaran a cada tipus de RC.
S'hauran d'atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicència d'obres),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecto de reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de
les condicions en les quals és viable aquesta operació.
I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme: que l'obra o construcció ho permeti i que es
disposi de plantes de reciclatge / gestors adequats.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RC, que la destinació final (Planta de Reciclatge,
Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics / Fusta ……) són centres amb l'autorització
autonòmica de la Conselleria de Medi ambient.
S'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria, i inscrits en els
registres corresponents.
Es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RC hauran
d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final.
Per a aquells RC (terres, pétreos…) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració,
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderrocament o es generin en una obra de nova planta es regirà conforme a la legislació nacional vigent (Llei
10/1998, Reial decret 833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002 ), la legislació autonòmica ( Llei 5/2003,
Decret 4/1991…) i els requisits de les ordenances locals.
Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses
sèptiques…), seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipals.
Per al cas dels residus amb amiant, se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
Annex II. Llista de Residus. Punt17 06 05* (6), per considerar aquests residus com a perillosos o com no
perillosos.
En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel Reial decret 108/1991, d'1 de febrer,
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Art. 7., així com la
legislació laboral d'aplicació.
Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó, seran tractats com a residus “enderroc”.
S'evitarà a tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors
d'enderrocs amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls
degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en solcs amplis d'altura no
superior a 2 metres.
S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials.
MEMÒRIA

Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i
demolició que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ.
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades
que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que la destinació final o l'intermedi
són centres amb l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la matèria.
S'ha de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquests organismes i inscrits en
els registres corresponents.
25.3.

DOCUMENTACIÓ

El lliurament de residus a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el
qual figuri, almenys la identificació del posseïdor, del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de
llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible,
el tipus de residu lliurat, codificat conformement a la llista europea de residus publicada per ordre MAM/304/202,
de 8 de febrer i la correcció d'errors de l'Ordre MAM/304 2002, de 12 de març i la identificació del gestor de les
operacions de destinació.
El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra
documentació acreditativa de la gestió dels residus al fet que es fa referència en el Reial decret 105/2008 que
regula la producció i gestió dels residus.
El posseïdor de residus disposarà de documents d'acceptació dels residus realitzats pel gestor al que se
li vagi a lliurar el residu.
El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels residus rebuts,
especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència
de l'obra, la quantitat, expressada en tones o metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus
de residu lliurat, codificat conformement a la llista europea de residus publicada per ordre MAM/304/202, de 8
de febrer i la correcció d'errors de l'Ordre MAM/304 2002, de 12 de març i la identificació del gestor de les
operacions de destinació.
Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de
figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinen els residus.
Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre notificació a l'òrgan
competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb almenys deu dies d'antelació a la data de
trasllat. Si el trasllat dels residus afecta a més d'una província, aquesta notificació es realitzarà al Ministeri de
Medi ambient.
Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment. Aquest document
es troba en l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma.
El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi constància
de la destinació final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat amb documentació gràfica.
25.4.
-

NORMATIVA
Llei 10/1998,de Residus.
Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006: Resolució de 14 de juny de 2001,
de la Secretaria General de Medi ambient, (PNRCD) per la qual es disposa la publicació de l'Acord
de Consell de Ministres, d'1 de juny de 2001, pel qual s'aprova el pla.
Ordre MAM/304/2002, Ministeri de Medi ambient, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
Operacions de Valoració, l'eliminació de residus i la Llista Europea de Residus (LER).[Correcció
d'errors de l'Ordre MAM/304 2002, de 12 de març.]
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-

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de
construcció i demolició.
Reial decret 833/1988, de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
Reial decret 952/1997, que modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de
residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant Reial decret 833/1988.
Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador.
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Número d'equip:
Número d'equip:
ENTRE
L’AVINGUDA
ONZE DE
SETEMBRE,
AVINGUDAAVINGUDA
DEL SOL I EL DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPAL Localització: ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPAL
Localització: ROTONDA
ROTONDAINTERSECCIÓ
INTERSECCIÓ
ENTRE
L’AVINGUDA
ONZE
DE SETEMBRE,
ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE
JOANA RASPAL

CARRER DE JOANA RASPAL

Data de la lectura:
Tipus de regulador:

A

Data de la lectura:
Tipus de regulador:
d

e

f

B

g

h

i

C

j

k

l

G1V
G2P

Incompatibles
G1V
G2P
G3V
G4V
G5P
G6V
G7V
G8P
G9V
G10V
G11P
G12V

Vianant
G3V
G4V

G5P

Vianant
G6V
G7V

G8P

Vianant
G9V

G1V

G2P

G3V

G4V

G5P

G6V

G7V

G8P

G9V G10V G11P G12V

dl
4

dt
4

dc
4

dj
4

dv
4

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
3

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

G10V
G11P

Vianant
G12V

Plans
Temps Fixos
Pla Cicl Desf
P1 105 56
P2 105 56
P3 105 56
P4
67
19

A
#

d
3

e
3

f
3

30
30
30
18

B
#
26
26
26
12

g
3

h
3

i
3

C
#
22
22
22
10

j
3

k
3

l
3

Taula Horaria
0:00
2:00
6:30
7:30
10:00
14:30
16:30
20:30
23:30

ds
2
4

dg
2
4

2

2

2
4

Llegenda dels colors

V Verd
R Vermell
A Ambar
C Verd intermitència lenta
F Ambar intermitència lenta
P Verd intermitència ràpida
G Vermell i Ambar intermitència ràpida
I Verd interm. ràpida i Ambar interm. lenta
J Verd i Ambar interm. lenta
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El projecte contempla la semaforització de una rotonda instal·lats en els marges de la carretera
i sobre nous bàculs i columnes, així com les eines necessàries per a la gestió de tot el
procediment, per la qual cosa no es considera necessari la realització d'un Estudi d'Impacte
Ambiental
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LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SEM12005) ....... 29

1.3.20.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL:LACIÓ DE CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS
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38
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39
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materials els preus que figuren en el quadre de preus de descompostos. Quan no estiguin compresos
en ell, es fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista.
1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1. PRESCRIPCIONS VALORATIVES

1.1.1. SISTEMA I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA.
VALORACIÓ DE LES OBRES PRESSUPOSTADES PER PARTIDES ALÇADES,
SEGONS SIGUI O NO DE JUSTIFICAR.
Sistema i forma de mesurar les diferents unitats d'obra.
Les diferents unitats d'obra es mesuraran i abonaran per les unitats realment executades i als preus
unitaris que té el Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat el Director d'Obra
i sempre amb els criteris que s'expressen a l'estat d’Amidaments.
Aquest estat d’Amidaments s’haurà d’entendre com complert en el referent a les partides que
configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars, més altres que
addicionalment i de manera circumstancial, poguessin aparèixer durant el transcurs de l'execució
dels treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total
terminació i acabat segons el parer del Director d'Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui
cap dret a cobrament i per tant, cost addicional per a l'Administració.
Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment resulti
d'adjudicació, no s'admetran increments pressupostaris posteriors al replantejament que no siguin
altres que els derivats d'increments en Amidaments. En dit Pressupost de Licitació s'hauran
d'incloure, cas que no estigués ja inclòs, en forma de part proporcional dels preus unitaris de cada
partida, els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta terminació en
qualitat i funcionament sense que signifiqui cost addicional algun per a l'Administració.
Les modificacions, si n'hi hagués, estaran suportades en els documents suficients, previs a l'execució
dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació.
Aquest projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un objectiu tal, que per
al seu compliment, cal entendre que és una instal·lació clau en mà, per la qual cosa qualsevol
instal·lació complementària no especificada en el pressupost i necessària per complir l'objectiu, es
considera inclosa en el mateix.
Sistema i forma de valorar les diferents unitats d'obra. Valoració d'unitats incomplertes. Valoració
d'obres pressupostades per partides alçades, segons siguin o no a justificar.
Serviran de base per a la valoració de les unitats d'obra, els preus que figuren en el pressupost del
Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. Al resultat d'aquesta valoració se
sumaran els percentatges corresponents a Despeses Generals i Benefici Industrial i a la xifra
obtinguda se li aplicarà la baixa i revisions que procedeixin.
En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s'abonaran les obres
executades d'acord amb les condicions establertes, i també els materials acumulats a peu d'obra, si
són correctes i d'aplicació per acabar aquesta i en quantitat proporcionada a l'obra pendent
d'execució, sempre que no destorbin i no dificultin la bona marxa dels treballs, aplicant-se a aquests
PLEC DE CONDICIONS

1.1.2. PREUS CONTRADICTORIS: MANERA DE COMPOSAR-LOS. APROVACIÓ PRÈVIA
PER A L’EXECUCIÓ DE LES NOVES UNITATS D’OBRA.
Per qualsevol altre preu no indicat al preus unitaris s’aplicarà el preu del Ban de Preu publicat per
l’ITEC, es determinarà per analogia amb els esmentats, o, en última instància, es justificarà mitjançant
pressupost del fabricant. Confeccionat el nou preu, s'aixecarà acta del mateix, que una vegada
signada pel Director d'obra i el contractista, serà presentat a l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI per
a la seva aprovació, sense que pugui executar-se la nova unitat d'obra ni figurar en certificació fins
que es rebi la conformitat d'aquesta per a això.

1.1.3. CERTIFICACIONS. UNITATS D’OBRA. ELEMENTS I SUBMINISTRAMENTS
OBJECTE DE LES CERTIFICACIONS. LIQUIDACIONS D’OBRA A LA SEVA
FINALITZACIÓ, SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
El Director de l'obra, farà mensualment una relació valorada conforme, de les obres que s'hagin
executat des del començament fins aquell moment i que siguin correcte. A la xifra resultant se li
restarà en el seu cas la corresponent al mes anterior.
D'aquesta relació s'expedirà per part del Director de l'obra, la certificació corresponent que servirà
per a l'abonament de l'import de les obres, del qual es deduirà el percentatge que correspon per a la
constitució de les fiances que s'hagin establert prèviament.
Les certificacions es remetran a l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI, dins del mes següent al període
que es refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament a bona compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les esmentades
certificacions, aprovació ni recepció de les obres que comprenguin, com ja es va indicar anteriorment.
El contractista, amb una antelació de deu (10) dies hàbils, comunicarà per escrit al Director d'obra la
data prevista per a la terminació de l'obra d’instal·lació, qui ho traslladarà a l'Administració a efectes
que aquesta procedeixi al nomenament d'un representant per a la Recepció Única i Definitiva, de la
qual s'aixecarà Acta signada per cadascun dels tres representants.
Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran a la
mateixa, precises i detallades instruccions que la Direcció Tècnica ha d'assenyalar al contractista per
solucionar els defectes observats, fixant-li un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de
procedir de nou a la Recepció Única i Definitiva de l'obra.
Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb pèrdua de fiança,
a menys que l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI accedeixi a concedir un nou i improrrogable termini
perquè el contractista executi les obres d'acord amb les prescripcions d'aquest projecte.
En els casos que la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos o per
qualsevol causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més que el reintegrament
al contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de subhasta i normalització del
contracte sense que pugui reclamar l'abonament dels útils i eines destinades, ni una altra
indemnització ni que s'adquireixin pel Ajuntament de SAN JOAN DESPI, els útils i eines destinades

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

Pàgina 6 de 47

a les obres, però sí que s'abonin les executades d'acord amb condicions. No seran mai d'abonament
els materials acumulats a peu d'obra.
Quan fos precís valorar obres incomplertes, si l'incomplet de la seva terminació es refereix al conjunt,
però la unitat d'obra ho està en si, llavors es mesuraran les unitats executades i es valoraran als
preus corresponents del pressupost. Si l'incomplet és la unitat d'obra i la part executada fos correcta,
s'abonarà aquesta part d'acord amb el que figura en el quadre de Preus, sense que pugui pretendre
el contractista, que per cap motiu, s'efectuï la descomposició en una altra forma de la qual figura a
l’esmentat quadre.

1.1.4. MANERA D’ABONAR ELS MATERIALS
Els materials que el Contractista acopi a obra, d'acord amb les condicions prescrites, si ho estima
necessari el Director de les obres, s'abonaran per un màxim d'un (20) per cent del seu valor, sense
que tal abonament signifiqui de cap manera l'adquisició definitiva per part de l'Administració, ni rellevi
al Contractista de la seva custòdia i conservació, fins ara de la seva posada en obra, podent prescindir
l'Administració dels esmentats acopis quan ho estimi oportú.
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1.2. OBRA CIVIL

1.2.1. ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES ORIGINALS O DE NOU
SUBMINISTRAMENT SOBRE SORRA O FORMIGÓ. TOTALMENT EXECUTADA
(OC11000).
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una arrencada i
reposició de llambordes originals o nou subministrament sobre sorra o formigó, d’iguals
característiques a l’existent.
Descripció
En general aquesta actuació consisteix en enretirar la part de llambordes per a poder executar la rasa
que es pretén formar.
Posteriorment, allà on s’ha executat l’arrencada, es reposarà les llambordes, de les mateixes
característiques de manera que la zona quedi lo més homogènia i regular possible.
La necessitat d’obrir rases per a la reparació o muntatge de tubulars de canalització per a conductors
de baixa tensió o cables de senyal, fa necessari el trencament i arrencada o retirada de la capa
superior en aquest cas, la capa asfàltica.
En la descripció de la partida de obertura de rases ja està inclosa aquesta activitat en la part que li
correspon.
El mode i manera de fer-ho es defineix a continuació
Forma d’Execució
En primer lloc, es realitza un replanteig de la zona afectada a fi i efecte que es delimiti el més exacte
possible la zona d’actuació.
Sobre aquesta marcació es realitza un tall al paviment, mitjançant els mitjans mecànics adients,
essent normalment una eina de gir radial Aquest tall es realitzarà de manera perimetral a tot l’àrea a
arrencar.
Un cop delimitada la zona, es procedeix a realitzar l’arrencada del paviment, pròpiament dit. Per ferho és farà servir una màquina fresadora destinada a tal efecte, o bé un martell pneumàtic d’obra.
La dimensió de la zona a rebaixar, serà tan llarga con la mesura de la rasa necessiti, i tindrà una
amplada definida per l’ample de la rasa.
Si la rasa es realitza en paviment asfàltic, en rambla o vorera, l’amplada de la zona a arrencar serà
la mateixa que la de la rasa, és a dir, 40 cm.
Un cop executada la rasa per la que s’ha enretirat el paviment, i sempre que les condicions de
calendari, horari i permisos de l’actuació ho requereixi, s’efectuarà una reposició provisional de
llambordes.
Proves i Assajos
La reposició del material s’ajustarà a tot allò indicat en el (Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Obres de Carreteres i Ponts), en quant a dosificació, subministrament i característiques
mecàniques i resistents.
Es comprovarà, un cop estès el material bituminós, la alineació i el correcte aplanament del reblert ja
compactat amb el paviment existent.
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Les característiques de càrrega del material de reblert hauran de ser com a mínim les mateixes que
les del paviment envoltant, amb una compactació del 97%, segons la NLT 159 (Resistència a la
deformació plàstica de mescles bituminoses emprant l’aparell Marshall).
Si la densitat mitjana de compactació Marshall fos menor del 95%, s’haurà de aixecar la capa afegida
i tornar-la a executar. Aquesta activitat correrà a càrrec de la EC.
En cap cas, el material reposat podrà ser de qualitat inferior al l’existent prèviament, ni diferenciar-se
d’aquest de manera significativa, de mode que en la seva futura utilització no puguin sorgir
irregularitats de comportament davant del trànsit a suportar.
La DO podrà demanar el certificat de origen dels materials, la seva dosificació.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per metres quadrats (m²) d’actuació.
Així doncs, cada metre quadrat (m²) mesurat total, ja inclou l’arrencada i reposició, doncs serà la
suma d’ambdós.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat

1.2.2. ARRENCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ASFÀLTIC ESPECIAL
COLOR EN CALÇADA D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT.
TOTALMENT EXECUTADA (OC11001).
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una arrencada o
demolició de paviment asfàltic a calçada o en passeig central, així com la seva reposició, d’iguals
característiques a l’existent.
Descripció
En general aquesta actuació consisteix en enretirar la part de paviment asfàltic per a poder executar
la rasa que es pretén formar.
Posteriorment, allà on s’ha executat l’arrencada, es reposarà el paviment, de les mateixes
característiques de manera que la zona quedi lo més homogènia i regular possible.
La necessitat d’obrir rases per a la reparació o muntatge de tubulars de canalització per a conductors
de baixa tensió o cables de senyal, fa necessari el trencament i arrencada o retirada de la capa
superior en aquest cas, la capa asfàltica.
En la descripció de la partida de obertura de rases ja està inclosa aquesta activitat en la part que li
correspon.
Aquesta actuació afecta a capes de paviment asfàltic de fins a 20 cm de gruix.
El mode i manera de fer-ho es defineix a continuació
Forma d’Execució
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En primer lloc, es realitza un replanteig de la zona afectada a fi i efecte que es delimiti el més exacte
possible la zona d’actuació.
Sobre aquesta marcació es realitza un tall al paviment, mitjançant els mitjans mecànics adients,
essent normalment una eina de gir radial Aquest tall es realitzarà de manera perimetral a tot l’àrea a
arrencar.
Un cop delimitada la zona, es procedeix a realitzar l’arrencada del paviment, pròpiament dit. Per ferho és farà servir una màquina fresadora destinada a tal efecte, o bé un martell pneumàtic d’obra.
La dimensió de la zona a rebaixar, serà tan llarga con la mesura de la rasa necessiti, i tindrà una
amplada definida per l’ample de la rasa.
En cas que la rasa es faci en zona de vial, l’amplada de la rasa serà de 60 cm, als que s’hauran
d’afegir 30 cm per cada cantó, per lo que la zona a enretirar serà de 120 cm.
Si la rasa es realitza en paviment asfàltic en rambla o vorera central, l’amplada de la zona a arrencar
serà la mateixa que la de la rasa, és a dir, 40 cm.
Un cop executada la rasa per la que s’ha enretirat el paviment, i sempre que les condicions de
calendari, horari i permisos de l’actuació ho requereixi, s’efectuarà una reposició provisional de
paviment asfàltic, sobre la capa de formigó deixada a la part superior de la rasa, al nivell just inferior
a la capa de base del paviment.
Aquesta capa asfàltica provisional, tindrà el gruix necessari, per a que la seva cota superior quedi
enrasada amb el nivell de paviment existent original. D’aquesta manera se’n podrà fer ús mentre que
no es realitzi la reposició de la capa de rodadura definitiva.
Un cop es possibiliti el condicionament final del tram afectat, es procedirà a executar la pavimentació
definitiva.
Per fer-ho possible, primerament es rebaixarà la zona de paviment provisional executat prèviament,
amb la circumstància que s’afegiran 50 cm de rebaix a cada cantó de la zona afectada. És a dir, en
el cas que la rasa estigui situada en vial, l’amplada total del rebaix per a la execució de la reposició
definitiva, serà de 120 cm + 50 cm + 50 cm, fent un total de 220 cm d’ample. Aquest rebaix extra
servirà com a zona de transició entre el paviment existent i el de nova execució.
En el cas que la rasa estigui ubicada en vorera asfàltica, l’amplada total serà de 40 cm + 50 cm + 50
cm, obtenint una amplada total de 140 cm.
Proves i Assajos
La reposició del material asfàltic s’ajustarà a tot allò indicat en el (Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts), en quant a dosificació, subministrament i
característiques mecàniques i resistents.
Es comprovarà, un cop estès el material bituminós, la alineació i el correcte aplanament del reblert ja
compactat amb el paviment existent.
Les característiques de càrrega del material de reblert hauran de ser com a mínim les mateixes que
les del paviment envoltant, amb una compactació del 97%, segons la NLT 159 (Resistència a la
deformació plàstica de mescles bituminoses emprant l’aparell Marshall).
Si la densitat mitjana de compactació Marshall fos menor del 95%, s’haurà de aixecar la capa afegida
i tornar-la a executar. Aquesta activitat correrà a càrrec de la EC.
En cap cas, el material reposat podrà ser de qualitat inferior al l’existent prèviament, ni diferenciar-se
d’aquest de manera significativa, de mode que en la seva futura utilització no puguin sorgir
PLEC DE CONDICIONS

irregularitats de comportament davant del trànsit a suportar.
La DO podrà demanar el certificat de origen dels materials, la seva dosificació.
Mesura i Abonament
L’arrencada i reposició de paviment asfàltic es mesurarà per metres quadrats (m²) d’actuació.
L’arrencada del paviment original i del de reposició si s’escau es mesuraran de la mateixa manera, i
es farà separadament.
De la mateixa manera, la reposició del paviment provisional, si s’escau, i del paviment definitiu, es
mesuraran per separat i de la mateixa manera.
Així doncs, cada metre quadrat (m²) mesurat total, ja inclou l’arrencada i reposició del paviment
asfàltic, doncs serà la suma d’ambdós.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions
necessàries, per a la correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents
segons el Programa de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.3. ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLOSETES NORMALS, DECORATIVES O
ESPECIALS DE MORTER COMPRIMIT EN VORERA (OC11002)
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una arrencada o
demolició de panot, ja sigui de tipus normal, decoratives color o especials decoratives, a vorera, així
com la seva reposició, d’iguals característiques a l’existent.
Descripció
En general aquesta actuació consisteix en enretirar la part de paviment de panot per a poder executar
la rasa que es pretén formar.
Posteriorment, allà on s’ha executat l’arrencada, es reposarà el paviment, de les mateixes
característiques de manera que la zona quedi lo més homogènia i regular possible.
La necessitat d’obrir rases per a la reparació o muntatge de tubulars de canalització per a conductors
de baixa tensió o cables de senyal, fa necessari el trencament i arrencada o retirada de la capa
superior en aquest cas, la capa de panot.
En la descripció de la partida de obertura de rases ja està inclosa la aquesta activitat en la part que
li correspon.
Aquesta actuació afecta a capes de paviment de tipus normal, especial i extra especial, doncs la
manera d’execució és la mateixa, canviant únicament el material d’acabat.
El mode i manera de fer-ho es defineix a continuació.
Les llosetes tipus normal (110400), fan referència a les de morter comprimit sense més tractaments
addicionals.
Les llosetes tipus decoratives color (110401), fan referència a aquelles que s’ha colorat en el seu
procés de producció, inclús adoptant formes diferents a les habituals.
Les llosetes especials decoratives (110402), fan referència a aquelles llosetes destinades les voreres
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tipus Passeig de Gràcia i Rambles, que per les seves característiques, es tracten de forma diferent.
Forma d’Execució
En primer lloc, es realitza un replanteig de la zona afectada a fi i efecte que es delimiti el més exacte
possible la zona d’actuació.
Un cop delimitada la zona, es procedeix a realitzar l’arrencada del paviment, pròpiament dit. Per ferho és farà servir un martell pneumàtic o un element mecànic equivalent.
La dimensió de la zona a rebaixar, serà tan llarga con la mesura de la rasa necessiti, i tindrà una
amplada definida per l’ample de la rasa. En aquest cas, serà de 40 cm.
En cas que es tracti de panot normal la retirada de dos fileres dels mateixos aconsegueix l’amplada
desitjada de 40 cm.
Un cop executada la rasa per la que s’ha enretirat el paviment, i sempre que les condicions de
calendari, horari i permisos de l’actuació ho requereixi, s’efectuarà la reposició del nou paviment, el
més aviat possible. Aquesta reposició es farà sobre la capa de formigó deixada a la part superior de
la rasa, al nivell just inferior a la capa de base del paviment.
Proves i Assajos
No està previst realitzar proves de càrrega en les zones on s’ha realitzat la reposició. Tot i això, la
DO es reserva el dret de realitzar proves de càrrega si les circumstàncies ho recomanessin. En cap
cas, el material reposat podrà ser de qualitat inferior al l’existent prèviament, ni diferenciar-se d’aquest
de manera significativa, de mode que en la seva futura utilització no puguin sorgir irregularitats de
comportament davant del trànsit a suportar.
Mesura i Abonament
L’arrencada i reposició de paviment normal, especial i extra especial es mesurarà per metres
quadrats (m²) d’actuació.
Cada metre quadrat (m²) mesurat total, ja inclou l’arrencada i reposició del paviment.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.4. ARRENCADA I REPOSICIÓ DE VORADA DE QUALSEVOL MENA INCLÒS BASE
DE FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT
EXECUTADA (OC11003)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una arrencada i
reposició de vorada de qualsevol mena, inclòs base de formigó, d’iguals característiques a l’existent,
inclòs transport de residus a deixalleria. Totalment executada i en perfecte estat d’acabat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
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Mesura i Abonament
La obra civil d’arrencada i reposició de vorada de qualsevol mena inclòs base de formigó i transport
de residus a deixalleria es mesurarà en metres lineals (ml) per arrencar i reposar, totalment executat
i en perfecte estat d’acabat.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11003, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.5. ARRENCADA I REPOSICIÓ DE RIGOLA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I
TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA (OC11004)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar la obra civil de
l’arrencada i reposició de rigola inclòs base de formigó i transport de residus a deixalleria. Totalment
executada i acabada.
Mesura i Abonament
La obra civil de l’arrencada i reposició de rigola inclòs base de formigó i transport de residus a
deixalleria, es mesurarà en metres lineals (ml) per arrencada i nova execució.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11004, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.6. ARRENCADA I REPOSICIÓ EN ZONA ENJARDINADA (GESPA). TOTALMENT
EXECUTADA (OC11005)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar la obra civil de
l’arrencada i reposició en zona enjardinada (GESPA). Totalment executada i acabada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra si s’escau, i la enretirada, transport i
gestió dels residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
L’arrencada i reposició en zona enjardinada (GESPA) es mesurarà per metres quadrats (m²)
d’actuació. Totalment arrencades i enretirades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11005, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
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correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.7. TALL DE CARRIL NOCTURN (OC11006)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar tall de carril nocturn.
Totalment executada i acabada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra si s’escau, i la enretirada, transport i
gestió dels residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
Tall de carril nocturn es mesurarà per unitat (ud) d’actuació.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11006, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.8. TALL DE CARRIL DIÜRN (OC11007)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar tall de carril diürn.
Totalment executada i acabada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra si s’escau, i la enretirada, transport i
gestió dels residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
Tall de carril diürn es mesurarà per unitat (ud) d’actuació.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11007, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.9. DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ AMB RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS A
DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA (OC11008)
PLEC DE CONDICIONS

Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar la obra civil de la
demolició de formigó amb retirada i transport de residus a deixalleria. Totalment executada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra si s’escau, i la enretirada, transport i
gestió dels residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La obra civil de demolició de formigó amb retirada i transport de residus a deixalleria es mesurarà en
metres cúbics (m³) per demolir i enretirar per complert.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11008, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
Activitats incloses
1 m3 enderroc de fonament formigó en massa, amb martell picador manual i carrega manual i
mecànica de runa sobre camió

1.2.10.
TUB DE P.V.C. SÈRIE LLISA DE 110 mm. DE DIÀMETRE 4 ATMOSFERES
DE PRESSIÓ AMB UN ESPESSOR DE 3,2 mm (OC11009)
Descripció
Subministrament de tub de PVC sèrie llisa de 110 mm. de diàmetre 4 atmosferes de pressió amb un
espessor de 3,2 mm.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra.
Mesura i Abonament
El subministrament del tub de PVC sèrie llisa de 110 mm. de diàmetre 4 atmosferes de pressió amb
un espessor de 3,2 mm es mesurarà en metres lineals (ml) subministrats.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari OC11009, llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.11.
TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA A L'
INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
(OC110010)
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Aquesta partida defineix el subministrament de tub corrugat per canalització de cable elèctric o de
senyals, en material Polietilè.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra.
Descripció
Per la canalització de cables elèctrics de baixa tensió i de cables de fibra òptica per comunicacions,
es farà servir tub flexible, de doble paret, corrugat exterior per donar-li resistència mecànica, i llisa
interior per la més adient instal·lació de cable. Dit això, es defineix tub com a l’element d’un sistema
de canalització tancat, de secció recta, generalment circular destinat a la col·locació o substitució de
conductors i/o cables per tracció en les instal·lacions elèctriques o de comunicació.
Aquest tub haurà de complir tot allò indicat en la norma UNE-EN 50086.2.4, en referència a les seves
característiques mecàniques, elèctriques i mode de fabricació i subministrament.
El material de fabricació haurà d’estar lliure d’halògens.
Disposaran de premuntage de guia passa cables per facilitar les tasques de instal·lació dels
conductors.
A més, disposaran de accessoris tap, en un material adient, que permetran ser perforats en la seva
superfície, per la col·locació estanca dels conductors i cables, de manera que un cop posats, els tubs
quedin segellats.
Per tant, aquesta partida inclou:
 Tub
 Accessori collarí per unió de tubs
 Accessori separador i suport per la col·locació dels tubs
 Guia passa cables
 Tap per col·locar a final dels tubs.
Forma d’execució
Els tubs en qüestió es subministren en trams amb una longitud que permeti el seu correcte transport
a obra.
Aquest trams seran fàcilment empalmables amb els accessoris tipus collarí que també s’adequaran
la les característiques contemplades a la norma.
En quant a la seva fabricació, els tubs i accessoris hauran de ser dissenyats i construïts de manera
que les seves característiques, en un ús normal, siguin segures i sense perill pels seus usuaris ni pel
seu entorn.
Hauran de ser muntats sota les indicacions del fabricant, i un cop fet això hauran de proporcionar una
protecció mecànica i elèctrica als conductors i cables que contenen, Els tubs i els seus accessoris,
hauran de ser capaços de suportar els esforços susceptibles d’aparèixer durant el transport, el
emmagatzemament i posada en obra i ús.
S’haurà de proporcionar una bona col·locació sobre el fons de la rasa ja preparada, segons lo indicat
en la partida corresponent d’aquest plec, de manera que un cop soterrada i compactada, la
deformació que s’observi sobre el tub en condicions normals, no sobrepassi en cap moment el 10%.
Els separadors de tubs, seran de mesures adients pel diàmetre de tub a col·locar, i s’ajustaran a lo
indicat a la norma en quant a les característiques dels accessoris.
Proves i assajos
No està prevista la realització de proves sobre els tubs, a no ser que la propietat expressament ho
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indiqui.
Tanmateix, el subministrament del material haurà d’anar acompanyat amb els certificats
corresponents de qualitat, on s’indiqui l’adequació del procés de fabricació a tot allò indicat a la norma
50086.2.4.
Els esmentats assajos fan referència a les característiques de resistència al impacte i compressió, a
la temperatura, al comportament elèctric, a la resistència a ser penetrat i a la propagació de la flama.
Els tubs i accessoris hauran d’ajustar-se al tipus 3, mitjà, tot complint les especificacions detallades
a la morma per aquesta tipologia en concret.
Mesura i Abonament
La present partida es mesurarà en metres lineals (ml) i s’abonarà per metres totalment instal·lats,
incloent tots els seus accessoris.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.12.
REPARACIÓ
TUBULAR
VORERA,
MITJANÇANT
EXCAVACIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m TOTALMENT EXECUTADA (OC110011)
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una reparació tubular
en vorera, de qualsevol dels tres tipus explicitats en el present plec.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una reparació tubular
en vorera, ja sigui formada per panot normal, especial o extra, mitjançant excavació, col·locació tub
ranura PE del mateix diàmetre que l'existent, manigot d’acoblament, pas del cable, col·locació de
mitja canya, lligat amb filferros i formigonat del conjunt, per a llargades fins a 2m, així com la seva
reposició, amb panot d’iguals característiques a l’existent previ l’actuació.
Forma d’Execució
Aquesta actuació és similar a la execució de rasa en vorera, per lo que alguns dels seus passos a
seguir en la execució són els mateixos. Les diferències més importants amb la execució de rasa, és
que la reparació no sobrepassarà mai els 2 metres, i que a fons de rasa es realitzarà una reparació,
en comptes d’un muntatge de tub.
Així doncs, en primer lloc, es retirarà o arrencarà el panot que conforma la superfície acabada de la
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vorera. La primera és definida per les llosetes de panot tipus normal, la segona per les de panot de
tipus especial i la tercera defineix el panot tipus passeig de Gràcia, que tenen característiques
especials, no comparables a la resta.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, que tindrà unes dimensions
similars a les de la rasa original, és a dir, de dimensions 40 cm d’amplada per 60 cm de profunditat.
Quan es tracta del panot tipus normal, això equival a la enretirada de 2 unitats d’amplada, disposant
doncs d’aquesta manera de 40 cm lliures d’excavació.
Aquestes dimensions podran ser diferents en funció de les característiques pròpies de la reparació,
si fos el cas.
Un cop trobat el tub de canalització, i sanejada la zona, es procedirà a realitzar la reparació del mateix
al fons de la rasa, amb un tub del mateix diàmetre que l’existent.
Aquest tub està definit a la partida del present plec.
En cap cas es procedirà a la reparació de tubs fabricats en material fibrociment. En cas que el tub
existent estigui fet d’aquest material, i necessiti de reparació, en cap cas se’l farà cap mena de
manipulació, i se’l desestimarà per qualsevol reutilització. En aquest cas, s’executarà nova rasa per
a canalització.
Fet això, s’omplirà amb sauló el fons de la rasa, tot assegurant que penetri entre els tubs.
Es reomplirà i compactarà la rasa al 90% P.M. amb sauló fins a 10 cm per sota de la cota de subbase
de paviment, en aquest cas, llosetes de panot normal o especial.
Per la operació de reblert amb sauló, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de panot superficial, s’haurà d’afegir una capa de
formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir, 20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
panot per vorera, en qualsevol de les tres tipologies esmentades al present plec, definides en el seu
apartat corresponent del present Plec de Prescripcions Tècniques.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra.
En quant a la reparació del propi tub, es farà una revisió visual en quant la unió del nou tram de tub i
l’existent queden correctament encadellats, sense rebaves que puguin interferir en el procés de
muntatge de cable.
En cas de dubte, i a instancies de la propietat, s’haurà de realitzar una operació de mandrinatge per
assegurar la continuïtat de la cara interior del tub ja reparat.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició de la propietat en cas que aquesta ho sol·licités.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per metres lineals (ml), tot i que aquesta actuació no rebassarà mai una longitud de 2
metres.
El reblert de sauló també està inclòs en el propi preu
Els materials de reparació, també estan inclosos en el propi preu.
La retirada i reposició del paviment tipus panot en vorera, sigui quin sigui el seu tipus, es mesurarà i
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abonarà a part.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.13.
REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, DEL MATEIX DIÀMETRE QUE
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT, PER A
LLARGADES FINS A 2m. TOTALMENT EXECUTADA (OC11012)
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una reparació tubular
en vial o vorera asfàltica.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una reparació tubular
en vial o vorera asfàltica, ja sigui formada per paviment asfàltic normal o especial, tal i com estan
descrits en el present plec, mitjançant excavació, col·locació tub ranurat PE del mateix diàmetre que
l'existent, manigot d’acoblament, pas del cable,
col·locació de mitja canya, lligat amb filferros i formigonat del conjunt, per a llargades fins a 2m, així
com la seva reposició, amb paviment asfàltic d’iguals característiques a l’existent previ l’actuació.
Forma d’Execució
Aquesta actuació és similar a la execució de rasa en vial o vorera amb paviment asfàltic, per lo que
alguns dels seus passos són els mateixos.
Les diferències més importants amb la execució de rasa, és que la reparació no sobrepassarà mai
els 2 metres de longitud, i que al fons de la rasa es realitzarà una reparació, en comptes d’un muntatge
de tub.
Així doncs, en primer lloc, es retirarà o arrencarà el paviment que conforma la superfície acabada de
la vorera, pel tipus normal o pel tipus especial.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, que tindrà unes dimensions
similars a les de la rasa original, és a dir, de dimensions 40 cm d’amplada per 60 cm de profunditat,
si es practica en vorera, o de 60 cm d’amplada per 80 cm de profunditat si es realitza en vial.
Aquestes dimensions podran ser diferents en funció de les característiques pròpies de la reparació,
si fos el cas.
Un cop trobat el tub de canalització, i sanejada la zona, es procedirà a realitzar la reparació del mateix
al fons de la rasa, amb un tub del mateix diàmetre que l’existent.
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En cap cas es procedirà a la reparació de tubs fabricats en material fibrociment. En cas que el tub
existent estigui fet d’aquest material, i necessiti de reparació, en cap cas se’l farà cap mena de
manipulació, i se’l desestimarà per qualsevol reutilització. En aquest cas, s’executarà nova rasa per
a canalització.
Fet això, s’omplirà amb formigó el fons de la rasa, tot assegurant que penetri entre els tubs. La
resistència característica mínima que haurà d’assolir aquest formigó per formar el prisma serà de 20
N/mm².
Un cop endurit el formigó del prisma, es reomplirà i compactarà la rasa al 95% P.M. de Grava Ciment
GC25 fins a 10 cm per sota de la cota de subbase de paviment, en aquest cas, paviment asfàltic
normal o especial.
Per la operació de reblert amb Grava Ciment GC25, es procedirà omplint a tongades de no més de
20 cm, compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de pavimentació superficial, s’haurà d’afegir una
capa de formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir,
20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
paviment asfàltic.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat en la esmentada instrucció en referència a la seva dosificació, transport i vessament
a obra. El formigó es portarà de planta.
La reposició del paviment asfàltic, s’ajustarà allò indicat a la NLT 159, en referència a l’assaig
Marshall, tal i com s’explica a la partida 110300O, de reposició de Paviment, del present plec.
En quant a la reparació del propi tubular, es farà una revisió visual en quant la unió del nou tram de
tub i l’existent queden correctament encadellats, sense rebaves que puguin interferir en el procés de
muntatge de cable.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per metres lineals (ml), tot i que aquesta actuació no rebassarà mai una longitud de 2
metres.
El paviment asfàltic es mesura i s’abona a part.
Els materials de reparació, també estan inclosos en el propi preu.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.14.
CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT
ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE 0,40 M D'AMPLADA PER 0,60 M DE
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PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE 1 TUB DE PE ø
11 CM DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR.
TOTALMENT EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT (OC11013)
Descripció
La canalització de 1 tub a vorera o passeig central amb paviment asfàltic és una construcció destinada
a allotjar les canalitzacions de les conduccions elèctriques de Baixa Tensió, que es faran mitjançant
cables de coure, a més de conductors de senyals, cables de fibra òptica.
Els esmentats cables, aniran allotjats dins de tubs de PE flexible corrugat de doble capa, de diàmetre
110 mm.
Aquesta unitat d’obra està formada doncs per:
Formació de Rasa 40 x 60
Subministrament i col·locació del tub de PE corrugat.
Tap o element equivalent a la embocadura del tubular, a dins l’arqueta, un cop s’hagin muntat
els cables, de manera que no puguin penetrar cossos estranys.
Reblert del conjunt amb Sauló.
Reblert i compactat al 95% P.M. de sauló fins a la cota de subbase de paviment.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Forma d’execució
En primer lloc, es retirarà o arrencarà el panot que conforma la superfície acabada de la vorera.
Llosetes tipus normal, que tenen característiques especials, no comparables a la resta.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, de dimensions 40 cm d’amplada
per 60 cm de profunditat. Quan es tracta del panot tipus normal, això equival a la enretirada de 2
unitats d’amplada, disposant doncs d’aquesta manera de 40 cm lliures d’excavació.
A continuació s’omplirà el fons de la rasa amb llit de sauló.
S’allotjarà al fons de la rasa un banc de 1 tub de PE corrugat flexible, de doble capa, amb un diàmetre
exterior de 110 mm.
Fet això, s’omplirà amb sauló, tot assegurant que penetri entre els tubs.
Es reomplirà i compactarà la rasa al 90% P.M. amb sauló fins a 10 cm per sota de la cota de subbase
de paviment, en aquest cas, llosetes de panot normal o especial.
Per la operació de reblert amb sauló, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de panot superficial, s’haurà d’afegir una capa de
formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir, 20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
panot per vorera.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra. Serà fabricat a
planta.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició en cas que aquesta ho sol·licités.
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Mesura i Abonament
S’abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre els plànols.
No es realitzarà abonament per separat del metre cúbic (m³) de formigó emprat en peces
prefabricades en massa, o armades si fos el cas.
No s’abonaran les operacions a part (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar
per a la reparació de defectes.
El sauló està inclòs en el preu unitari.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
Activitats incloses
 0,4 m2 demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i 1
m d'amplària, com a màxim, amb martell picador manual
 0,4 m2 demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a
màxim, amb martell picador manual
 0,16 m3 excavació de rases de 0,60 m d'amplària i 3 m de fondària, com a màxim, en terres,
amb mitjans manuals, amidament sobre perfil i en presencia de serveis
 0,08 m3 carrega manual i transport de terres, runes o residus de la construcció, amb contenidor
de 4 m3, fins a abocador mixta, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
 1 ml tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacta de
28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
 0,03 h oficial 1a paleta
 0,03 h manobre especialista
 0,16 m3 rebliment, estesa i piconatge de sauló amb maquines no automotrius, amb
compactació del 90% pm, amidament sobre perfil
 0,04 m3 base de formigó de resistència 15 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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1.2.15.
CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 1 TUB DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS LA
SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA (OC11014)
La canalització de 1 tub a vorera és una construcció destinada a allotjar les canalitzacions de les
conduccions elèctriques de Baixa Tensió, que es faran mitjançant cables de coure, a més de
conductors de senyals, cables de fibra òptica.
Els esmentats cables, aniran allotjats dins de tubs de PE flexible corrugat de doble capa, de diàmetre
110 mm.
Aquesta unitat d’obra està formada doncs per:
Formació de Rasa 40 x 60
Subministrament i col·locació del tub de PE corrugat.
Tap o element equivalent a la embocadura del tubular, a dins l’arqueta, un cop s’hagin muntat
els cables, de manera que no puguin penetrar cossos estranys.
Reblert del conjunt amb Sauló.
Reblert i compactat al 95% P.M. de sauló fins a la cota de subbase de paviment.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Forma d’execució
En primer lloc, es retirarà o arrencarà el panot que conforma la superfície acabada de la vorera.
Llosetes tipus normal, que tenen característiques especials, no comparables a la resta.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, de dimensions 40 cm d’amplada
per 60 cm de profunditat. Quan es tracta del panot tipus normal, això equival a la enretirada de 2
unitats d’amplada, disposant doncs d’aquesta manera de 40 cm lliures d’excavació.
A continuació s’omplirà el fons de la rasa amb llit de sauló.

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

Pàgina 15 de 47

S’allotjarà al fons de la rasa un banc de 1 tub de PE corrugat flexible, de doble capa, amb un diàmetre
exterior de 110 mm.
Fet això, s’omplirà amb sauló, tot assegurant que penetri entre els tubs.
Es reomplirà i compactarà la rasa al 90% P.M. amb sauló fins a 10 cm per sota de la cota de subbase
de paviment, en aquest cas, llosetes de panot normal o especial.
Per la operació de reblert amb sauló, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de panot superficial, s’haurà d’afegir una capa de
formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir, 20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
panot per vorera.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra. Serà fabricat a
planta.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició en cas que aquesta ho sol·licités.
Mesura i Abonament
S’abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre els plànols.
No es realitzarà abonament per separat del metre cúbic (m³) de formigó emprat en peces
prefabricades en massa, o armades si fos el cas.
No s’abonaran les operacions a part (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar
per a la reparació de defectes.
El sauló està inclòs en el preu unitari.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
Activitats incloses
 0,4 m2 demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i 1
m d'amplària, com a màxim, amb martell picador manual
 0,4 m2 demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a
màxim, amb martell picador manual
 0,16 m3 excavació de rases de 0,60 m d'amplària i 3 m de fondària, com a màxim, en terres,
amb mitjans manuals, amidament sobre perfil i en presencia de serveis
 0,08 m3 carrega manual i transport de terres, runes o residus de la construcció, amb contenidor
de 4 m3, fins a abocador mixta, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
 1 ml tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
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110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacta de
28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
0,3 h oficial 1a paleta
0,3 h manobre especialista
0,16 m3 rebliment, estesa i piconatge de sauló amb maquines no automotrius, amb
compactació del 90% pm, amidament sobre perfil
0,04 m3 base de formigó de resistència 15 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
0,4 m2 paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland.

1.2.16.
CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS LA
SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA (OC11015)
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar una canalització de 2
tubs a calçada, així com la seva reposició.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
La canalització de 2 de tubs a calçada és una construcció destinada a allotjar les canalitzacions de
les conduccions elèctriques de Baixa Tensió, que es faran mitjançant cables de coure, a més de
conductors de comunicació de senyals, ja sigui mitjançant cables multiparells o bé cables de fibra
òptica.
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Aquesta unitat d’obra està formada doncs per:
 Tall del paviment asfàltic amb els mitjans mecànics adients.
 Demolició del paviment asfàltic fins a una fondària de 20 cm, en l’amplada total de la rasa.
Aquesta demolició inclou, a més, el fressat fins a 50 cm a cada costat de la rasa, de la capa
de rodadura, essent d’un gruix de 4 cm.
 Demolició del formigó de subbase, contemplant-ne fins a gruixos de 30 cm.
 Formació de Rasa 60 x 80, a més de l’afegit superior, indicat en la descripció d’execució.
 Transport de les terres sobrants a abocador.
 Formigó de base, provinent de planta.
 Subministrament i col·locació dels tubs de PE corrugat, separadors i centradors de PVC per
al repartiment de les mateixes a més del manteniment del recobriment de formigó, així com
subjecció al fons de base per a evitar la flotació.
 Tap o element equivalent a la embocadura del tubular, a dins l’arqueta, un cop s’hagin muntat
els cables, de manera que no puguin penetrar cossos estranys.
 Formigonat i massissat del conjunt de tubs i separadors, fins rebassar-los en un mínim de 10
cm, formant el prisma de formigó.
 Aportació, reblert i compactat al 95% P.M. amb Grava - Ciment GC25 fins a la cota de subbase
de paviment.
 Reposició del paviment asfàltic, en l’amplada en la que s’ha fet la demolició. Aquesta operació
es pot realitzar dues vegades en cas que s’hagi reposat paviment provisional.
Forma d’execució
En primer lloc, es retirarà o arrencarà el paviment asfàltic.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, de dimensions 60 cm d’amplada
per mínim de 80 cm de profunditat a la cota superior del tub. Aquesta rasa té la particularitat de que
es formarà en afegit un segon nivell de excavació al llarg de tota la rasa a executar. Aquesta
excavació es formarà a ambdós costats de la rasa, de manera que la forma en secció de la mateixa
acabi tenint forma de T. Aquest rebaix afegit tindrà una geometria prismàtica, amb una amplada de
30 cm per cada costat, i d’una alçada de 22 cm, a la que s’ha d’afegir el gruix del paquet d’aglomerats.
Aquesta figura descrita es pot apreciar en el croquis adjunt.
A continuació s’omplirà el fons de la rasa amb formigó de neteja. El gruix d’aquest formigó serà de 6
cm.
Un cop endurida la base de formigó es procedirà a allotjar al fons de la rasa un banc de 2 tubs de PE
corrugat flexible, de doble capa amb un diàmetre exterior de 160 mm.
Per assegurar la correcta instal·lació i muntatge d’aquestes canalitzacions es muntaran separadors
de tubs, havent-ne de col·locar a una distància entre ells que asseguri el seu correcte traçat,
curvatures i gruixos mínims de formigó en la fabricació del prisma.
A continuació, s’omplirà amb formigó el fons de la rasa, per formar el prisma, tot assegurant que
penetri entre els tubs. La resistència característica mínima que haurà d’assolir aquest formigó per
formar el prisma serà de 20 N/mm², provindrà de planta de fabricació.
Un cop endurit el formigó del prisma, es reomplirà i compactarà la rasa al 95% P.M. amb Grava Ciment GC25 fins a la cota inferior del rebaix de 22 cm excavats a ambdós costats de la rasa.
Per la operació de amb Grava - Ciment GC25, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
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compactant cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
El pas següent consistirà en omplir de formigó el rebaix de 22 cm, fins al límit inferior de la subbase,
en aquest cas, d’aglomerat asfàltic.
A continuació, es procedirà a la execució del paviment asfàltic provisional, que s’haurà d’enretirar
posteriorment per poder executar el definitiu.
Per últim, es procedirà a reposició de la capa de aglomerat asfàltic definitiu, que en general serà de
10 cm o més (4 de rodadura i 6 de base) acció descrita més exhaustivament en el seu apartat
corresponent del present Plec.
Es realitzarà reportatge fotogràfic de totes les fases d’execució que es lliurarà a la propietat.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra. Provindrà de
planta de fabricació.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició en cas que aquesta ho sol·licités.
Mesura i Abonament
S’abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre els plànols.
No es realitzarà abonament per separat del metre cúbic (m³) de formigó emprat en peces
prefabricades en massa, o armades si fos el cas.
No està inclòs en el preu, l’arrencada i reposició de paviment asfàltic, ni el de tipus definitiu ni el
provisional que es mesuraran a part. El tractament per paviment especial, és el mateix.
No s’abonaran les operacions (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar per
a la reparació de defectes.
Està inclòs el reportatge fotogràfic a lliurar.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis
corresponents segons el Programa de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
Activitats incloses
1,2 m2 demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a màxim, amb
martell picador manual 0,276 m3 excavació de rases de 0,60 m d'amplària i 3 m de fondària, com a
màxim, en terres, amb mitjans manuals, amidament sobre perfil i en presencia de serveis 0,648 m3
carrega manual i transport de terres, runes o residus de la construcció, amb contenidor de 4 m3, fins
a abocador mixta, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 3 ml tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacta de 28 j, resistència a compressió
de 450 n, per a canalitzacions soterrades 0,06 h oficial 1a paleta 0,06 h manobre especialista 0,04
m3 base de formigó de resistència 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 0,156 m3 rebliment,
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estesa i piconatge de grava ciment amb maquines no automotrius, amb compactació del 95% pm,
amidament sobre perfil 0,264 m3 base de formigó de resistència 20 n/mm2 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

1.2.17.
CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø REPOSICIÓ 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x
60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN VORERES
DE RAJOLA ESPECIAL DECORATIVA COLOR INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ.
TOTALMENT EXECUTADA. (OC11016)
Descripció
La canalització de 2 tubs a vorera és una construcció destinada a allotjar les canalitzacions de les
conduccions elèctriques de Baixa Tensió, que es faran mitjançant cables de coure, a més de
conductors de senyals, cables de fibra òptica.
Els esmentats cables, aniran allotjats dins de tubs de PE flexible corrugat de doble capa, de diàmetre
160 mm.
Aquesta unitat d’obra està formada doncs per:
Formació de Rasa 40 x 60
Subministrament i col·locació dels tubs de PE corrugat, separadors i centradors de PVC per
al repartiment de les mateixes a més del manteniment del recobriment de formigó, així com
subjecció al fons de base per a evitar la flotació.
Tap o element equivalent a la embocadura del tubular, a dins l’arqueta, un cop s’hagin muntat
els cables, de manera que no puguin penetrar cossos estranys.
Reblert del conjunt amb Sauló.
Reblert i compactat al 95% P.M. de sauló fins a la cota de subbase de paviment.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
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possibles residus generats en la seva execució.
Forma d’execució
En primer lloc, es retirarà o arrencarà el panot que conforma la superfície acabada de la vorera.
Llosetes tipus normal, que tenen característiques especials, no comparables a la resta.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, de dimensions 40 cm d’amplada
per 60 cm de profunditat. Quan es tracta del panot tipus normal, això equival a la enretirada de 2
unitats d’amplada, disposant doncs d’aquesta manera de 40 cm lliures d’excavació.
A continuació s’omplirà el fons de la rasa amb llit de sauló.
S’allotjarà al fons de la rasa un banc de 2 tubs de PE corrugat flexible, de doble capa, amb un diàmetre
exterior de 160 mm.
Per assegurar la correcta instal·lació i muntatge d’aquestes canalitzacions es muntaran separadors
de tubs, havent-ne de col·locar a una distància entre ells que asseguri el seu correcte traçat,
curvatures i gruixos mínims de formigó en la fabricació del prisma.
Fet això, s’omplirà amb sauló, tot assegurant que penetri entre els tubs.
Es reomplirà i compactarà la rasa al 90% P.M. amb sauló fins a 10 cm per sota de la cota de subbase
de paviment, en aquest cas, llosetes de panot normal o especial.
Per la operació de reblert amb sauló, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de panot superficial, s’haurà d’afegir una capa de
formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir, 20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
panot per vorera.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra. Serà fabricat a
planta.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició en cas que aquesta ho sol·licités.
Mesura i Abonament
S’abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre els plànols.
No es realitzarà abonament per separat del metre cúbic (m³) de formigó emprat en peces
prefabricades en massa, o armades si fos el cas.
No s’abonaran les operacions a part (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar
per a la reparació de defectes.
El sauló està inclòs en el preu unitari.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
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Activitats incloses
 0,4 m2 demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i 1
m d'amplària, com a màxim, amb martell picador manual
 0,4 m2 demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a
màxim, amb martell picador manual
 0,16 m3 excavació de rases de 0,60 m d'amplària i 3 m de fondària, com a màxim, en terres,
amb mitjans manuals, amidament sobre perfil i en presencia de serveis
 0,08 m3 carrega manual i transport de terres, runes o residus de la construcció, amb contenidor
de 4 m3, fins a abocador mixta, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
 2 ml tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacta de
28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
 0,03 h oficial 1a paleta
 0,03 h manobre especialista
 0,16 m3 rebliment, estesa i piconatge de sauló amb maquines no automotrius, amb
compactació del 90% pm, amidament sobre perfil
 0,04 m3 base de formigó de resistència 15 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
 0,4 m2 paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland.

1.2.18.
CANALITZACIÓ
EN
CALÇADA
INCLOS
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL.LACIÓ DE 4 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 60 x 80 cm. DE
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES.
PLEC DE CONDICIONS

TOTALMENT EXECUTADA (OC11017)
Descripció
La canalització de 4 tubs a vorera és una construcció destinada a allotjar les canalitzacions de les
conduccions elèctriques de Baixa Tensió, que es faran mitjançant cables de coure, a més de
conductors de senyals, cables de fibra òptica.
Els esmentats cables, aniran allotjats dins de tubs de PE flexible corrugat de doble capa, de diàmetre
160 mm.
Aquesta unitat d’obra està formada doncs per:
Formació de Rasa 40 x 60
Subministrament i col·locació dels tubs de PE corrugat, separadors i centradors de PVC per
al repartiment de les mateixes a més del manteniment del recobriment de formigó, així com
subjecció al fons de base per a evitar la flotació.
Tap o element equivalent a la embocadura del tubular, a dins l’arqueta, un cop s’hagin muntat
els cables, de manera que no puguin penetrar cossos estranys.
Reblert del conjunt amb Sauló.
Reblert i compactat al 95% P.M. de sauló fins a la cota de subbase de paviment.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Forma d’execució
En primer lloc, es retirarà o arrencarà el panot que conforma la superfície acabada de la vorera.
Llosetes tipus normal, que tenen característiques especials, no comparables a la resta.
A continuació es practicarà la rasa amb els mitjans mecànics adients, de dimensions 40 cm d’amplada
per 60 cm de profunditat. Quan es tracta del panot tipus normal, això equival a la enretirada de 3
unitats d’amplada, disposant doncs d’aquesta manera de 40 cm lliures d’excavació.
A continuació s’omplirà el fons de la rasa amb llit de sauló.
S’allotjarà al fons de la rasa un banc de 4 tubs de PE corrugat flexible, de doble capa, amb un diàmetre
exterior de 160 mm.
Per assegurar la correcta instal·lació i muntatge d’aquestes canalitzacions es muntaran separadors
de tubs, havent-ne de col·locar a una distància entre ells que asseguri el seu correcte traçat,
curvatures i gruixos mínims de formigó en la fabricació del prisma.
Fet això, s’omplirà amb sauló, tot assegurant que penetri entre els tubs.
Es reomplirà i compactarà la rasa al 90% P.M. amb sauló fins a 10 cm per sota de la cota de subbase
de paviment, en aquest cas, llosetes de panot normal o especial.
Per la operació de reblert amb sauló, es procedirà omplint a tongades de no més de 20 cm,
compactant-les cadascuna d’elles, sempre abans de procedir a col·locar la següent tongada.
En l’espai de 10 cm previ a la formació de la capa de panot superficial, s’haurà d’afegir una capa de
formigó, de les mateixes característiques que el que s’ha emprat per fer el prisma, és a dir, 20 N/mm².
Per últim, just a sobre la capa de formigó, es procedirà a formar la capa d’acabat, en aquest cas
panot per vorera.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra. Serà fabricat a
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planta.
En qualsevol cas, els materials subministrats hauran d’adjuntar els documents de conformitat i
qualitat que s’escaiguin, i estaran a disposició en cas que aquesta ho sol·licités.
Mesura i Abonament
S’abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats a obra, mesurats sobre els plànols.
No es realitzarà abonament per separat del metre cúbic (m³) de formigó emprat en peces
prefabricades en massa, o armades si fos el cas.
No s’abonaran les operacions a part (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar
per a la reparació de defectes.
El sauló està inclòs en el preu unitari.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
Activitats incloses
 1,2 m2 demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i 1
m d'amplària, com a màxim, amb martell picador manual
 0,4 m2 demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a
màxim, amb martell picador manual
 0,28 m3 excavació de rases de 0,60 m d'amplària i 3 m de fondària, com a màxim, en terres,
amb mitjans manuals, amidament sobre perfil i en presencia de serveis
 0,65 m3 carrega manual i transport de terres, runes o residus de la construcció, amb contenidor
de 4 m3, fins a abocador mixta, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
 4 ml tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacta de
28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades
 0,03 h oficial 1a paleta
 0,06 h manobre especialista
 0,16 m3 rebliment, estesa i piconatge de sauló amb maquines no automotrius, amb
compactació del 90% pm, amidament sobre perfil
 0,38 m3 base de formigó de resistència 15 n/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
 0,6 m2 paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland.

PLEC DE CONDICIONS

1.2.19.
FORMIGÓ AMB UNA RESISTÈNCIA DE 250 Kg./m3 (OC11018)
Descripció
La present partida defineix el subministrament i posada en obra del formigó amb una resistència de
250 kg./m³
La execució de la partida inclou el transport del material a obra des de planta.
Mesura i Abonament
El formigó amb una resistència de 250 kg./m3 es mesuraran en metres cúbics (m³) transportats des
de planta i abocats a obra.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.20.
CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT
ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE 0,40 m D'AMPLADA PER 0,60 m. DE
PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE
ø 11 cm DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR,
TOTALMENT EXECUTADA. (OC11019)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar la canalització en
vorera o passeig central amb paviment asfàltic mitjançant rasa de 0,40 m d'amplada per 0,60 m. de
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profunditat, incloent subministrament i instal·lació de 2 tubs de pe ø 11 cm de doble capa, llis a
l'interior i corrugat a l'exterior, totalment executada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La canalització en vorera o passeig central amb paviment asfàltic mitjançant rasa de 0,40 m
d'amplada per 0,60 m. de profunditat, incloent subministrament i instal·lació de 2 tubs de pe ø 11 cm
de doble capa, llis a l'interior i corrugat a l'exterior, es mesurarà i abonarà en metres lineals (ml)
totalment executats.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra.
Es comprovarà l’anivellació de la col·locació del basament per la posterior col·locació de l’armari.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per unitat material de basament subministrada, per lo que fa a la partida OC11020
Per lo que fa a la partida d’execució i posada en obra (OC11020), es mesurarà per unitat totalment
executada i col·locada correctament.
No s’abonaran les operacions (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar per
a la reparació de defectes de fabricació o transport. Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari,
llevat que es digui expressament el contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars
i operacions necessàries, per a la correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis
corresponents segons el Programa de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.21.
SUBMINISTRAMENT FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
ARMARI REGULADOR ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I
ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB UN
ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT (OC11020)
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
La cimentació o basament de l’armari de regulador de cruïlles semafòriques es realitzarà a base d’un
bloc prefabricat de formigó de ciment portland, encofrat cara vista.
Les dimensions en planta seran inferiors en un centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions
de la pròpia envoltant de l’armari.
La alçada mínima de la peça serà de 45 cm. En cas que la peça sobrepassi aquesta mesura, l’excés
s’haurà d’encastar al terra, en afegit al mínim exigit, que és de 15 cm. Tanmateix, la peça disposarà
de tres forats de diàmetre 110 mm, per poder permetre el pas de conductors elèctrics i de senyal,
que provenen des de les canalitzacions enterrades i es dirigeixen a l’interior del propi armari.
El bloc haurà de disposar de 4 perns d’ancoratge perfectament alineats i verticals, a la part superior,
que coincidiran amb els ancoratges de l’armari destinat a ser col·locat a sobre.
Forma d’execució
La peça prismàtica que conforma el basament es col·locarà encastada al terra, sobresortint un mínim
de 15 cm per sobre del nivell del paviment. Per sobre del rasant haurà de romandre una alçada lliure
mínima de 30 cm que serà el punt on comenci la envoltant de l’armari.
Els perns d’ancoratge de l’armari hauran de quedar vistos, a la part superior del bloc, i en posició
vertical, lliures i nets de materials de construcció, de manera que l’armari pugui encaixar perfectament
a sobre.

1.2.22.
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT
PER A ARMARI ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT
CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15
cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT EXECUTAT (OC11021)
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
La col·locació i muntatge fonament de formigó prefabricat per a armari antivadalic de regulador de
cruïlles semafòriques es realitzarà a base d’un bloc prefabricat de formigó de ciment portland,
encofrat cara vista.
Les dimensions en planta seran inferiors en un centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions
de la pròpia envoltant de l’armari.
La alçada mínima de la peça serà de 45 cm. En cas que la peça sobrepassi aquesta mesura, l’excés
s’haurà d’encastar al terra, en afegit al mínim exigit, que és de 15 cm. Tanmateix, la peça disposarà
de tres forats de diàmetre 110 mm, per poder permetre el pas de conductors elèctrics i de senyal,
que provenen des de les canalitzacions enterrades i es dirigeixen a l’interior del propi armari.
El bloc haurà de disposar de 4 perns d’ancoratge perfectament alineats i verticals, a la part superior,
que coincidiran amb els ancoratges de l’armari destinat a ser col·locat a sobre.
Forma d’execució
La peça prismàtica que conforma el basament es col·locarà encastada al terra, sobresortint un mínim
de 15 cm per sobre del nivell del paviment. Per sobre del rasant haurà de romandre una alçada lliure
mínima de 30 cm que serà el punt on comenci la envoltant de l’armari.
Els perns d’ancoratge de l’armari hauran de quedar vistos, a la part superior del bloc, i en posició
vertical, lliures i nets de materials de construcció, de manera que l’armari pugui encaixar perfectament
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a sobre.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra.
Es comprovarà l’anivellació de la col·locació del basament per la posterior col·locació de l’armari.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per unitat material de basament subministrada, per lo que fa a la partida OC11021
Per lo que fa a la partida d’execució i posada en obra (OC11021), es mesurarà per unitat totalment
executada i col·locada correctament.
No s’abonaran les operacions (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar per
a la reparació de defectes de fabricació o transport. Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari,
llevat que es digui expressament el contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars
i operacions necessàries, per a la correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis
corresponents segons el Programa de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.23.
FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250
Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT,
INCLOSOS ELS PERNS D' ANCLATGE. TOTALMENT EXECUTAT (OC11022)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar el fonament de formigó
per a bàcul, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat,
inclosos els perns d'ancoratge. Totalment executat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El fonament de formigó per a bàcul, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 90 cm de
costat i 1 m de profunditat, inclosos els perns d'ancoratge, es mesurarà en unitats (ut) totalment
executades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari (OC11017), llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.24.
FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 2400 (OC11023)
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar un fonament de formigó
PLEC DE CONDICIONS

per a columna de 2,4 m d’alçada, amb dosificació de 250 kg/m³, mitjançant un dau de 50 cm. de
costat i 80 cm. de profunditat, inclòs colze de connexió amb tubular.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Descripció
La cimentació de les columnes de 2,40 m, es realitzarà a base de practicar un pou de 50x50x60 cm,
omplint amb formigó de ciment pòrtland i rebent cargolada la pròpia columna en els perns afegits a
tal efecte.
Forma d’execució
En primer lloc, es practicarà un pou de dimensions lleugerament més grans que les del dau de
fonament que es pretén fer, a fi i efecte de poder encabir en el propi pou els elements que conformen
l’encofrat. Aquest encofrat no necessita de tenir un acabat especial doncs no conformarà cap part
cara vista. Aquest encofrat es formarà de manera que les seves dimensions interiors lliures formin el
prisma desitjat de 50 x 50 cm en planta, per 80 cm de profunditat.
Durant el procés de muntatge de l’encofrat, s’haurà de prendre cura de deixar un espai per poder
passar el tub de canalització, que de fet, haurà de quedar embegut a dins del propi dau. Aquest tub,
normalment entrarà pel lateral del dau, i sortirà de nou per la part superior, el més centrat possible.
D’aquesta manera es podrà acoblar a la columna que es col·locarà mitjançant perns. Per fer això, es
deixarà un colze de PVC embegut en el dau, de manera que un cop el formigó es trobi endurit, el
colzi quedi d’una manera tal que permeti passar els cables des de el tub fins a la columna.
Paral·lelament al muntatge de l’encofrat, s’acoblaran, mitjançant una peça especial, els quatre perns
que subjectaran la columna en posició vertical, quan aquesta quedi muntada. Així doncs, la columna
no s’acoblarà al conjunt durant el procés de muntatge del fonament, si no que aquesta acció es farà
posteriorment.
Un cop tot el conjunt es trobi ben encaixat, es procedirà a fer el vessament del formigó, fins que quedi
completament omplert, prenent cura no penetri per la part superior del tub de canalització.
A més a més, durant la operació de vessament de formigó i posterior, s’ha de vigilar en tot moment
la correcta posició dels perns d’ancoratge de la columna.
Proves i Assajos
El control de qualitat s’efectuarà d’acord amb allò disposat en la Instrucció EHE. El formigó s’acollirà
a tot allò indicat a lo en referència a la seva dosificació, transport i vessament a obra.
Es comprovarà la posició i verticalitat dels perns d’ancoratge de la columna.
Mesura i Abonament
Es mesurarà per unitat (ut) material de fonament construïda.
Els perns d’ancoratge estan inclosos a dins de la partida.
No s’abonaran les operacions (materials, ma d’obra i mitjans auxiliars) que sigui precís efectuar per
a la reparació de defectes de fabricació o transport.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

Pàgina 22 de 47

tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.25.
SUBMINISTRAMENT I INSTALA·LACIÓ DE SEPARADOR VIAL PER A
CARRIL BICI DE CAUTXÚ SÒLID NEGRE EN UN BLOC COMPACTE AMB TIRES
REFLECTANTS DISENYATS PER A SEPARAR ELS CARRILS (BUS, BICICLETES…).
INCLÒS ELS MATERIALS NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ (OC11024)
Descripció
Aquesta partida defineix subministrament i instal·lació de separador vial per a carril bici de cautxú
sòlid negre en un bloc compacte amb tires reflectants dissenyats per a separar els carrils (bus,
bicicletes…). Totalment executat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
Es mesurarà i abonarà en unitats (ut) totalment executades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.26.
PERICÓ DE 60 x 60 cm. CONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL
MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENTS. TOTALMENT
EXECUTAT (OC11025)
Descripció
L’element arqueta estarà format per un espai prismàtic a manera de caixa de derivació o
entroncament d'instal·lacions, en aquest cas embeguda sota el nivell del terra.
Aquest element estarà conformat per maons totxos, en material ceràmic. El morter serà de tipus III
de 600 kg de ciment pòrtland, amb dosificació en volum en proporció 1:2.
Les parets del mur es deixaran acabades amb arrebossat de 1 cm.
Estaran cobertes per una tapa que compleixi les característiques de protecció i trànsit admissible.
Les tapes o reixetes s’ajustaran al cos de l'obra, i es col·locaran de forma que la seva cara exterior
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. Es dissenyaran perquè puguin suportar el pas
del trànsit i es prendran precaucions per a evitar el seu desplaçament.
El mínim dimensional serà de quaranta centímetres per seixanta centímetres (60 cm x 60 cm). En
general les arquetes d’aquestes característiques es faran servir a peu de columna o bàcul per donarles servei, o bé com a arqueta de pas o canvi de sentit.
L’arqueta de 60 x 60 cm, serà obligatòria la seva execució quan els cables conductors als quals hi
dona servei travessen el vial al qual estan semaforitzats, ja sigui amb cables de potència o de senyal.
PLEC DE CONDICIONS

El mínim dimensional serà de seixanta centímetres per seixanta centímetres (60 cm x 60 cm)
Tanmateix, es muntarà arqueta de 60 x 60 si aquesta ha d’acollir el pas de cables de Fibra Òptica,
que es faran servir per comunicació.
La profunditat de l’arqueta en general serà l’adient per la zona on estigui situada, tot essent
recomanable que no superi dues vegades la dimensió del costat de la tapa. En cas que la tapa sigui
rodona, serà l’equivalent a dos diàmetres.
En general, les arquetes seran fàcilment netejables, i visitables. Les tapes seran registrables amb
eines comunes, sense claus especials per a tal efecte.
El fons haurà d'adaptar-se a les necessitats de drenatge que aquestes arquetes necessitaran, donada
la seva situació d’intempèrie. Per tant, es deixarà un fons de gero sense més lligam entre sí, ni entre
aquests i els murs.
Forma d'Execució
Es cuidarà que l'adaptació entre la entrada dels tubs i la paret de la pròpia arqueta tubs quedi ben
acoblada, de manera no quedin cantells vius, ni que per elles pugui entrar aigua, terra o fangs, o en
el seu cas rosegadors, segons s’indica en la ITC-BT-07 del Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.
Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l'obra es cuidarà que no entrin matèries
estranyes en els mateixos. És per a això, que es taponaran els extrems lliures amb draps o paper o
algun altre element destinat a tal efecte, com ara tapes de plàstic de la mateixa dimensió que el propi
tub.
La part superior de l'obra es disposarà de tal manera que s'eviten els vessaments del terreny
circumdant sobre ella o al seu interior.
Dins aquestes unitats es troben incloses les següents operacions:
 Excavació i extracció dels materials, incloent la neteja del fons de l'excavació.
 Les operacions de càrrega, transport i descàrrega del material extret fins a lloc d'ocupació o
abocador.
 Els esgotaments i drenatges que foren necessaris.
 El transport i posada en obra dels elements que conformen la pròpia arqueta, ja siguin els
maons ceràmics, el ciment pòrtland, el formigó tipus HI HA-25 amb el que es construiran la
solera i les parets, incloent els encofrats, tant vistos com ocults que siguin necessaris, en cas
que l’arqueta s’executi in situ.
 El subministrament, transport i col·locació de la tapa d’arqueta.
 Qualsevol treball o operació auxiliar necessaris per a la correcta i ràpida execució d'aquesta
unitat d'obra.
En cas que l'arqueta sigui prefabricada:
 Es subjectarà al fons de la solera de formigó.
 Quedarà ben aplomada i al nivell previst.
 El conjunt estarà exempt de deformacions, colps, despreniments o altres defectes superficials.
 Queda expressament prohibida qualsevol operació a efectuar sobre l'element prefabricat a fi
de modificar qualsevol de les seves cotes o formes per a adaptar-lo a les dimensions de l'obra.
 L'arqueta, una vegada muntada haurà de resistir l'acció dels esforços a què estigui normalment
sotmesa com són el propi pes, vibracions, etc.
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Les arquetes prefabricades es descarregaran i manipularan per mitjà d'una autogrua i utilitzant
els punts d'amarrament i manipulació disposats a tal fi.
 Durant aquestes operacions es tindrà atenció que l'element no rebi cops que puguin
escrostonar les seves arestes.
Proves i Assajos
Tant en els materials per fabricar l’arqueta, com a les prefabricades, la recepció dels materials i/o
equips d'aquest epígraf, es farà, si s’escau, comprovant que compleixen les condicions funcionals i
de qualitat fixades en les NTE, en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial, o, si no n'hi ha, les normes
UNIX indicades en la NTE-IEB/1974, "Instal·lacions d'Electricitat: baixa tensió" i en la NTE-IER/1984:
Instal·lacions d'electricitat: xarxa exterior.
Quan el material o equip arribi a obra amb Certificat d'Origen Industrial que acrediti el compliment de
dites condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
seves característiques aparents.
El tipus d'assajos a realitzar així com el nombre dels mateixos i les condicions de no acceptació
automàtica, seran els fixats en la NTE-IEB/1974, "Instal·lacions d'electricitat: baixa tensió" i en la
NTE-IER/1984: "Instal·lacions d'electricitat: xarxa exterior".
Mesura i Abonament
Es mesurarà a efectes d’abonament, com a unitat real (ut) completament instal·lada.
El preu inclou, a banda dels assenyalat en la definició, el subministrament dels materials i mà d'obra,
excavació i transport dels productes sobrants a abocador.
Es considera inclòs en el preu unitari (OC11020), llevat que es digui expressament el contrari, tots
els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.27.
MARC I TAPA DE FERRO DE 60 x 60 cm
Descripció
El tancament de les arquetes es realitzarà mitjançant un conjunt marc-tapa de foneria de perímetre
quadrat.
El material del qual estaran constituïdes serà de foneria gris ordinària tipus GE 18,91 colada en
motlles de sorra. La composició química aproximada de la foneria que es farà servir serà la següent:
 Carboni 3,25%
 Silici 1,75%
 Sofre 0,015%
 Manganès 0,6%
 Fòsfor 0,4%
Les característiques mecàniques del material seran:
PLEC DE CONDICIONS

 Resistència a la tracció 18 Kg/mm²
 Resistència a la flexió 34 Kg/mm²
 Resistència a la compressió 55 Kg/mm²
 Duresa Binell 150 HB
Forma d’execució
Si bé aquest procés instal·lació no esta normalitzat per la EN-124, i depèn tan sols del bon fer dels
operaris que porten a terme la seva instal·lació, s'aconsella seguir els passos a continuació descrits,
ja que una mala instal·lació incideix directament en el bon ús del registre, podent provocar, sorolls,
esquerdes, trencadisses, etc.
Preparació de l'Assentament
 Preparar un assentament corresponent a les dimensions del registre
 Sanejar fins al formigó sòlid del fons, evitant la caiguda de gravetes en el pou.
 Netejar la cara de l'assentament, suprimint qualsevol resta de pols, residus o greix.
 Situació del Marc, Anivellat i Encofrat
 En la mesura que es pugui, els conjunts es col·locaran segons el sentit del transit de la forma
indicada.•
 La EN124 aconsella que els registres de tapes múltiples s'instal·lin en calçada amb el costat
llarg del registre perpendicular al sentit del trànsit.
 Posar el marc en l'assentament d'ancoratge.
 Centrar la cota del pas del conjunt amb la boca d'home del pou.
 Anivellar el marc segons el pendent de la calçada, per mitjà de falques, penjat o per qualsevol
altre sistema que garanteixi la seva estabilitat en les fases successives.
 Encofrar l'interior del conjunt, per a evitar que el formigó penetri en el pou.
 S'aconsella en el cas dels conjunts de grans dimensions on els marcs siguin susceptibles a
deformar-se, realitzar les operacions d'anivellat amb les tapes instal·lades.
Omplert del Formigó de Fixació
 Preparar el formigó de fixació segons la norma EHE.
 Tirar el formigó entre el marc i el forat de l'assentament, fent-lo vibrar per a aconseguir que el
formigó penetri sota l'assentament del marc, permetent que el marc transfereixi la càrrega al
formigó en la totalitat de la seva superfície.
 Reomplir l'assentament fins a l'alçària necessària segons el tipus d'acabat que es requereixi.
 La qualitat del formigó, el seu tractament i temps de forjat es realitzarà d'acord a la norma EHE
i s'extremaran les mesures per a evitar un forjat no desitjat.
Terminació i Posada en Circulació
 Retirar l'encofrat.
 Realitzar el tipus d'acabat requerit, morter, asfaltat, enrajolat.
 Col·locar la tapa en el marc, inspeccionant el correcte suport de la tapa en el marc (netejar el
suport si fos necessari).
 En el cas que el registre sigui articulat o tingui qualsevol altra especificació es realitzaran les
proves oportunes.
 Netejar la zona afectada i posada en circulació.
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El bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l En el cas que per
circumstàncies especials de l’arqueta a muntar, el procés d'instal·lació no quedi prou ben definit amb
les especificacions del present plec, s'aconsella seguir les indicacions de la NTE (Normes Tècniques
de l'Edificació).
Proves i Assaigs
Els materials hauran de resistir el trànsit pel qual han estat dissenyades. En cas de tapes normals, el
trànsit mínim que haurà de suportar serà de tipus B125 (125 kN), i les reforçades seran de tipus C250
(250 kN). Aquesta dada pot estar grafiada a la pròpia tapa, i en tot cas s’aportarà documentació
acreditativa d’aquesta característica.
Mesura i Abonament
La unitat de tapa i marc d’arqueta de 60x60 cm, que són les que ocupen l’abast d’aquest plec, es
mesuraran de manera unitària (ut) i l’abonament s’efectuarà per subministrament i muntatge
complert, inclòs posada en funcionament de l’element descrit (OC11020).

1.2.28.
REPARACIÓ PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 cm
Descripció
La present partida inclou tot allò necessari per la obra, elements i tasques necessàries per executar
la neteja i reparació pericó existent de 60 x 60 cm.
Això implica la reparació total del pericó i la retirada de tots aquells objectes aliens a la pròpia arqueta
o aliens a les instal·lacions relacionades.
Al finalitzar la reparació, l’arqueta haurà de quedar en perfectes condicions i haurà de ser capaç de
drenar l’aigua que pugui arribar a entrar.
Les parets estaran conformades per maons totxos, en material ceràmic. El morter serà de tipus III de
600 kg de ciment pòrtland, amb dosificació en volum en proporció 1:2.
Les parets del mur es deixaran acabades amb arrebossat de 1 cm
Forma d’execució
S’empraran tots aquells elements manuals adients per poder efectuar les tasques de neteja,
reparació de les parets, drenatge i preparació pel marc.
Quedarà ben aplomada i al nivell previst.
El conjunt quedarà exempt de deformacions, colps, despreniments o altres defectes superficials.
En general la activitat de neteja es realitzarà amb tensió als cables, fet pel qual implica que les
persones destinades a efectuar dita tasca estiguin preparades per desenvolupar l’activitat.
Proves i Assajos
La recepció dels materials i/o equips d'aquest epígraf, es farà, si s’escau, comprovant que compleixen
les condicions funcionals i de qualitat fixades en les NTE, en el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial,
o, si no n'hi ha, les normes UNIX indicades en la NTE-IEB/1974, "Instal·lacions d'Electricitat: baixa
tensió" i en la NTE-IER/1984:
Instal·lacions d'electricitat: xarxa exterior.
Quan el material o equip arribi a obra amb Certificat d'Origen Industrial que acrediti el compliment de
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dites condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
seves característiques aparents.
El tipus d'assajos a realitzar així com el nombre dels mateixos i les condicions de no acceptació
automàtica, seran els fixats en la NTE-IEB/1974, "Instal·lacions d'electricitat: baixa tensió" i en la
NTE-IER/1984: "Instal·lacions d'electricitat: xarxa exterior".
Tanmateix la operació de reparació haurà de prendre precaució de treballar amb els cables en tensió.
Mesura i Abonament
La unitat de reparació d’arqueta, de 60x60 cm, que són les que ocupen l’abast d’aquest plec, es
mesuraran de manera unitària (ut) i l’abonament s’efectuarà per reparació complerta, inclòs
comprovació de la continuïtat del servei de l’element descrit. En cas de tallada de servei accidental,
les tasques per tornar a posar-ho en servei es consideren incloses a comte del la empresa.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari (OC11020), llevat que es digui expressament el
contrari, tots els treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la
correcta i completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa
de Treballs vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.29.
ARRENCADA MARC I TAPA 60x60
Descripció
Aquesta partida descriu les tasques d’arrencada de marc i tapa de ferro fos de 60 x 60 en mal estat.
Tanmateix, inclou la gestió del residus originats en la operació de desmuntatge.
Mesura i Abonament
d’arrencada de marc i tapa de ferro fos de . 60 x 60 en mal estat, es mesuraran i abonaran en unitats
(UT) totalment desmuntades incloent la gestió del residus originats (P-18).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.30.
NETEJA I ADEQUACIÓ PERICÓ EXISTENT DE QUALSEVOL MIDA.
TOTALMENT EXECUTADA (OC11026)
Descripció
La present partida inclou tot allò necessari per la obra, elements i tasques necessàries per executar
la neteja i adequació pericó existent de qualsevol mida.
Això implica la retirada de tots aquells objectes aliens a la pròpia arqueta o aliens a les instal·lacions
relacionades.
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Al finalitzar la neteja, l’arqueta haurà de quedar neta i haurà de ser capaç de drenar l’aigua que pugui
arribar a entrar.
Forma d’execució
S’empraran tots aquells elements manuals adients per poder efectuar les tasques de neteja.
En general la activitat de neteja es realitzarà amb tensió als cables, fet pel qual implica que les
persones destinades a efectuar dita tasca estiguin preparades per desenvolupar l’activitat.
Proves i Assajos
No està prevista la realització de cap prova o assaig característic. En qualsevol cas, s’assegurarà la
correcta operativitat del muntatge de les instal·lacions, de les seves futures accions de manteniment.
Tanmateix la operació de neteja haurà de prendre precaució de treballar amb els cables en tensió.
Mesura i Abonament
La unitat de neteja d’arqueta, que és la que ocupen l’abast d’aquest plec, es mesuraran de manera
unitària (ut) i l’abonament s’efectuarà per sanejament i neteja complert, inclòs comprovació de la
continuïtat del servei de l’element descrit. En cas de tallada de servei accidental, les tasques per
tornar a posar-ho en servei es consideren incloses a comte del la empresa.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels termini corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.31.
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x
3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE (OC11029). SUBMINISTRAMENT PLACA DE
PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE (OC11030)
Subministrament i instal·lació de placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm en arqueta de registre.
Descripció
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a través
dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i d’ella mitjançant la línia
d’enllaç amb terra es connectarà a l’elèctrode. En aquest cas, l’elèctrode és la placa que es descriu
en el present plec.
La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial de superfície adequada, soterrat,
assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la resistència de
presa a terra no superi els 20 Ohm. En cas de ser necessari als efectes d’aconseguir la resistència
indicada s’haurà de practicar el consegüent tractament químic.
El elèctrode en qüestió, estarà construït per una placa d’acer, o en el seu defecte ce coure, de
dimensions 500x500 x 3mm.
Els conductors que constitueixen la línia d’enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. De secció. La
línia principal de terra, de coure de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia principal de terra
seran les que s’indiquen a la instrucció MI-BT 021 per als conductors de protecció.
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Els esmentats conductors, no estan inclosos a la present partida.
Forma d’execució
A la zona en que sigui soterrat l’elèctrode artificial es disposarà d’arqueta de registre a la que
s’allotjarà la línia d’enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins el fons de l’arqueta mitjançant
tub. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura
aluminotèrmica. En dita arqueta s’allotjarà, en el cas de precisar-ne tractament químic, un tub d’accés
per al reg.
A la placa que fa d’elèctrode, es practicaran plegats a les quatre cantonades, abans de ser introduït
al forat executat a tal efecte.
Es obligat que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d’estar unides a la mateixa presa
de terra (MI-BT 021-2.7) entenen com presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d’enllaç amb
terra que els uneix entre sí.
Normalment, aquesta placa anirà ubicada a l’arqueta que hi ha davant del regulador, tot i que si bé
no és obligatori, és altament aconsellable.
Aquesta ubicació és més apta per la distribució dels propis cables de terra i a més, és més fàcil de
localitzar.
Proves i Assajos
Un cop instal·lada la placa i connectats els conductors de presa de terra, es realitzaran mesures de
resistència amb un tel·luròmetre, tot i assegurant que la resistència romanent, no sigui superior als
20 ohms.
Mesura i Abonament
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) de placa instal·lada i soldada al cable de presa de terra. El
muntatge d’aquesta placa haurà de complir les característiques de resistència sol·licitades.
Es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els treballs,
maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i completa
execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs vigent,
encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.32.
AMPLIACIÓ DE PERICÓ DE 40 x 40 cm AMB CABLES EN SERVEI, A
PERICÓ DE 60 x 60 cm. SENSE PÈRDUA DE SERVEI, RECONSTRUÏDA AMB MAONS
GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. TOTALMENT EXECUTAT
(OC11031)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar l’ampliació de pericó
de 40 x 40 cm amb cables en servei, a pericó de 60 x 60 cm. Sense pèrdua de servei de la cruïlla a
la que dona servei, reconstruïda amb maons gero i fons del mateix material rebent el marc i la tapa
corresponent, sense incloure aquests. Totalment executat.
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La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
L’ampliació de pericó de 40 x 40 cm amb cables en servei, a pericó de 60 x 60 cm. Sense pèrdua de
servei, reconstruïda amb maons gero i fons del mateix material rebent el marc i la tapa corresponent,
sense incloure aquests, es mesurarà i abonarà en unitats (ut) totalment executades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.33.
ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PEDRES DE GRANIT QUE FORMEN EL
GUAL, PER PODER ACCEDIR A COMPROVAR EL PAS DE CALÇADA. INCLÒS TALL
DE PEDRA PER PERICÓ SI FOS NECESSARI. TOTALMENT EXECUTAT (OC11032)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar l’arrencada i reposició
de pedres de granit que formen el gual, per poder accedir a comprovar el pas de calçada. Inclòs tall
de pedra per pericó si fos necessari. Totalment executat. La execució de la partida inclou el transport
del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
L’arrencada i reposició de pedres de granit que formen el gual, per poder accedir a comprovar el pas
de calçada, inclòs tall de pedra per pericó si fos necessari, és mesurat en unitats (ut), totalment
executades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat

1.2.34.
OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS (OC11034)
Descripció
Aquesta partida defineix la obra, elements i tasques necessàries per executar la obturació de tubular
amb cables ja instal·lats, mitjançant els medis mecànics adients per que no puguin entrar cossos
estranys a l’interior del tubular, un cop estès el cable. La execució de la partida inclou el transport del
material a obra i la enretirada, transport i gestió dels possibles residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
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La obturació de tubular amb cables existents es mesurarà en unitats (ut) realment obturades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.2.35.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLANXA D'ACER PER A
PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS EN ZONES DE COTA ESCASSA (OC11035)
Descripció
La present partida descriu l’element planxa d’acer, plana o conformada, obtinguda a partir d’una
banda d’acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segon
UNE 36-130, sense necessitat de tenir un acabat especial doncs anirà embeguda al terra.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra i la enretirada, transport i gestió dels
possibles residus generats en la seva execució.
El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de l’acer, que complirà
les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Tindrà el moment d’inèrcia, el moment resistent,gruix i tipus de nervat o grecat, si fos el cas, indicats,
i si alguna dada no està indicada, el valor serà suficient per a resistir sense superar les deformacions
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. No tindrà defectes superficials, com
ara cops, abultaments, ratlles o defectes de l’acabat superficial. El color serà uniforme
Tipus d’acer: S235JR
Toleràncies:
Amplada de muntatge
- Amplada nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplada nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Longitud de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d’inèrcia: + 5%, - 0%
Pel que fa al subministrament, hauran de trobar-se embalades en paquets protegits amb fusta, de
manera que no s’alterin les seves característiques. Les planxes es subministraran tallades a mesura,
de taller, diferenciades per tipus de perfils i acabats. Pel que fa al emmagatzemament s’haurà de fer
en el seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per a que permetin evacuar l’aigua, en llocs
protegits d’impactes. Compliran la norma UNE 36130:1991 Bandes (xapes i bobines), d’acer baix en
carboni, galvanitzades en continu per immersió en calent per a conformació en fred. Condicions
tècniques s de subministrament.
Mesura i Abonament
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La planxa d’acer s’abonarà per metre quadrat (m²) muntat i en perfecte estat de col·locació.
Es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els treballs,
maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i completa
execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs vigent,
encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

PLEC DE CONDICIONS
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1.3. INSTAL.LACIÓ

1.3.1. SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MÒDUL SEMÀFOR 11/200 QUADRAT DE
COSTAT 200 mm. AMB EL SISTEMA PER A INVIDENTS. TOTALMENT INSTAL·LAT
I EN FUNCIONAMENT (SEM12001)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
mòduls semàfors 11/200 quadrat de costat 200 mm, amb el sistema per a invidents.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 13/200 AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SEM12004)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 VCA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.3. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 11/200 AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SEM12005)
Descripció
PLEC DE CONDICIONS

Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
semàfor 11/200 amb tecnologia LED de 42 VCA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.4. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SEM12006)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
semàfor 12/200 amb tecnologia LED de 42 VCA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.5. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 BICI AMB TECNOLOGIA
LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SEM12007)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
semàfor 12/200 bici amb tecnologia LED de 42 VCA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
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treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.6. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT BÀSIC DE 42
VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
(REG12501)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació dels
regulador de trànsit bàsic de 42 VCA i fins a 16 grups.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.7. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIONS REARMABLES
(MAGNETOTÈRMIC + DIFERENCIAL) PER REGULADOR DE TRÀNSIT (REG12503)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de
proteccions rearmables (magnetotèrmic + diferencial) per regulador de trànsit.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
PLEC DE CONDICIONS

1.3.8. SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES DE 42 VCA (REG12504)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de carta
de sortides de 42 VCA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.9. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE
DE 2,40 m D'ALTURA ÚTIL, 100 mm DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i
35 cm D'ENCASTAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES (SUP13002)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació columna
polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'encastament.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.10.
SUBMINISTRAMENT PEÇA TAPAJUNTES PER COLUMNA SEMAFÒRICA,
DE POLIÈSTER, I DIÀMETRE EXTERIOR ENTRE 20 I 24 cm (SUP13006)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament peça tapajuntes per
columna semafòrica.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
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residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.11.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORT DE 270 mm DE SORTINT
PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT (SUP13007)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació suport
de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.12.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SEIENT D'ACER GALVANITZAT
PER A BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SUP13011)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de seient
d'acer galvanitzat per a bàcul.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
PLEC DE CONDICIONS

vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.13.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER ACOBLAMENT DE
DOS SEMÀFORS, SUPORT EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 mm.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (SUP13012)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de suport
per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble de 500 mm.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.14.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT
DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190 mm DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3
mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4 mm FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAÇ DE 5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT (SUP13013)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de bàcul
d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat
a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m. (model homologat).
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
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tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.15.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER SEMÀFOR EN BÀCUL.
TOTALMENT INSTAL·LAT I ENFUNCIONAMENT (SUP13014)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació baixant
per semàfor en bàcul.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.16.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16 mm2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT (CAB14001)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació cable
eptafilar amb aïllament de plàstic de 1x16 mm2.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.17.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE AMB

PLEC DE CONDICIONS

AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35 mm2 DE SECCIÓ PER A PRESES DE TERRA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (CAB14002)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació cable de
coure amb aïllament de plàstic de 35 mm2 de secció per a preses de terra.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.18.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS
MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10
MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (CAB14003)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació cable per
escomesa tipus mànega, sense armadura, designació segons une 21123: rv 0,6/1kv 2x10 mm2.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.19.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS
TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV
0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (CAB14004)
Descripció
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Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació cable de
connexió a semàfors tipus mànega, sense armadura, designació segons une 21123: rv 0,6/1kv 4x2,5
mm2.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.20.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL:LACIÓ DE CABLE DE CONNEXIÓ A
SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, ARMAT, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RVFV
0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (CAB14005)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de cable
de connexió a semàfors tipus mànega, armat, designació segons une 21123: rvfv 0,6/1kv 4x2,5 mm2.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.21.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE FTP CAT 5e O CAT6.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (CAB14006)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació cable
FTP CAT 5e o CAT6..
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
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residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.22.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERCONNEXIÓ PER CABLE DE
10 PARELLS, DINS D'ARMARI. INCLÒS EL MATERIAL I LA INSTAL·LACIÓ
(CAB14007)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació
d'interconnexió per cable de 10 parells, dins d'armari.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.23.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE 8 FO PESP MULTIMODE
ARMAT ANTIRROSSEGADORS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT
(FOP15001)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de cable
de 8 FO pesp multimode armat antirrossegadors.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per metre lineal (ML) completament
muntades.
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Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.24.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EMPIULAMENT RECTE O
TERMINAL PER 8 FO, MULTIMODE O MONOMODO AMB COBERTA PSP.
OPERACIÓ QUE QUEDARÀ RECOLLIDA EN CAIXA DE CONECTORS O
REPARTIDOR ÒPTIC. S'INCLOUEN ELS TUBETS TERMORETRÀCTIL DE
PROTECCIÓ DELS EMPIULAMENTS, SECS, RETOLACIÓ I ELS MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15002)
Descripció
aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació
d'empiulament recte o terminal per 8 FO, multimode o monomodo amb coberta psp. operació que
quedarà recollida en caixa de conectors o repartidor òptic.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.25.
MESURES ÓPTIQUES DE REFLECTOMETRIA, POTÈNCIA I ATENUACIÓ
ENTRE ARMARIS FINALS, I ENTRE ARMARIS I PUNTES (FOP15003)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries per mesures òptiques de reflectometria, potència i
atenuació entre armaris finals, i entre armaris i puntes.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La partida es comptaran i abonaran per unitats (UT).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
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completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.26.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CAIXA TERMINAL MURAL
METALICA P/16 ADAPTADA FC/PC SIMPLE, DE COM MINIM 4 CONECTORS AMB
PUNTA DE FO PER A EMPIULAMENTS (FOP15004)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació caixa
terminal mural metàl·lica P/16 adaptada FC/PC simple, de com mínim 4 connectors amb punta de
FO per a empiulaments.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.27.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PIG-TAIL FUNDA FC/PC MM
0.9MM 1M OM1.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15005)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de PIGTAIL funda FC/PC MM 0.9MM 1M OM1.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
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1.3.28.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR ETHERNET / FIBRA
ÒPTICA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15006)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de
converso ETHERNET / FIBRA ÒPTICA.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.29.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FUETONS SIMPLES FC/PC F.O. MM
62,5/125 2 METRES. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15007)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de
fuetons simples FC/PC F.O. MM 62,5/125 2 metres.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.30.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH AMB 2 PORTS ÒPTICS
GIGABYTE FO. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15008)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de switch
amb 2 ports òptics gigabyte FO.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
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Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.31.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
ROUTER
HSDPA/3GUMTS/EDGE/GPRS DE DOBLE SIM, AMB DOS PORTS USB, 8 PORTS
ETHERNET, 4 PORTS SÈRIE RS232. INCLOU FONT D'ALIMENTACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONFIGURAT I EN FUNCIONAMENT (FOP15009)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de router
HSDPA/3GUMTS/EDGE/GPRS de doble SIM, amb dos ports USB, 8 ports ETHERNET, 4 ports sèrie
rs232. inclou font d'alimentació.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.32.
SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A OBRA EN CIUTAT. INCLÒS EL
CARTELL D'OBRA, BARRERES DE FORMIGÓ O PVC, LLUMINARIES, I TOTES ELS
ELEMENTS I EQUIPS NECESARIS PER A MANTENIR LA SEGURETAT VIÀRIA TANT
DE VIANANT, CICLISTES O VEHÍCLES (SHV16001)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries per senyalització vertical per a obra en ciutat. inclòs
el cartell d'obra, barreres de formigó o pvc, lluminaries, i totes els elements i equips necessaris per a
mantenir la seguretat viària tant de vianant, ciclistes o vehicles.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
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La partida es comptaran i abonaran per unitats (UT).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.33.
ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA
ACRÍLICA) (SHV16002)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert eliminació de marques vials mitjançant
fressat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La partida es comptaran i abonaran per m2 (M2).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.34.
ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA
TERMOPLÀSTICA) (SHV16003)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries per l’eliminació de marques vials mitjançant fressat
(pintura termoplàstica).
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La partida es comptaran i abonaran per m2 (M2).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
PLEC DE CONDICIONS

competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.35.
PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ
DE CALÇADES, AMB PRODUCTE TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT
(SPRAYPLÀSTIC) (SHV16004)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària,
per a limitació de calçades, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (sprayplàstic).
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.36.
PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER SEPARACIÓ DE
CARRILS DE CIRCULACIÓ I CARRIL BICI, RESERVAT A BICICLETES (SHV16005)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per
separació de carrils de circulació i carril bici, reservat a bicicletes.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.37.
PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE
CALÇADA (SHV16006)
Descripció
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Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per
a limitació de calçada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.38.
PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE
CALÇADA (SHV16007)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per
a limitació de calçada.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.39.
PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ
DE CARRIL BUS-TAXI (SHV16008)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert pintat de línia contínua de 30 cm
d'amplària, per a separació de carril bus-taxi.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
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treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.40.
PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE
VIANANTS AMB SEMÀFORS (SHV16009)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert pintat de faixa formada per tacs de
50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pintat es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.41.
INCREMENT DEL PREU UNITARI PER ADDICIÓ DE MICROESFERES DE
VIDRE A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AMB PINTURA QUE INCORPORI
MICROESFERES DE VIDRE EN LA PROPORCIÓ SEGONS LA NORMATIVA VIGENT
(SHV16010)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries per addició de microesferes de vidre a la
senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la
normativa vigent.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El increment del preu unitari per addició es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
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tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.42.
MUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O
LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT (SHV16011)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert muntatge de cartells en plafons
d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El muntatge es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.43.
DEMUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O
LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT (SHV16012)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert desmuntatge de cartells en plafons
d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitza.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El desmuntatge es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament desmuntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.44.
MUNTATGE DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
(SHV16013)
Descripció
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Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert muntatge de mòduls de senyalització
informativa urbana.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El muntatge es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.45.
DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MÈNSULA D'ACER GALVANITZAT
PER A SUBJECCIÓ DE SENYAL AL PAL DE SUPORT DE SEMÀFORS O ALTRES
(SHV16014)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert desmuntatge i instal·lació de mènsula
d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El desmuntatge i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.46.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR DE VEHICLES SENSE
FILS. TOTALMENT EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT (SHV16015)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de
detector de vehicles sense fils.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
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Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.47.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FLEIX D'ACER INOXIDABLE PER A
SUBJECTAR LA SENYAL AL FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR
(SHV16016)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació fleix
d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.48.
RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL I PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
(SHV16017)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pe la retirada i instal·lació de senyal i plaques
complementàries.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La retirada i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
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competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.49.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FLEIX, PER A CADA SENYAL O
PLACA (SHV16019)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació per a
cada senyal o placa.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.50.
INSTAL·LACIÓ DE TALL DE CARRIL AMB LA SENYALITZACIÓ
CORRESPONENT SENSE TREBALL ESPECÍFICS A EXECUTAR EN SITUACIONS
D'EMERGÈNCIA (SHV16020)
Descripció
aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert instal·lació de tall de carril amb la
senyalització corresponent.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
La instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.51.
PRE-MARCATGE (SHV16021)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel pre-marcatge.
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La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El pre-marcatge es comptaran i abonaran per metre lineal (ML).
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.52.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
D'ARMARI
EXTERIOR
ANTIVANDALIC DEL QUADRE TIPUS G1-T O SIMILIARMODEL AJUNTAMENT DE
SAN JOAN DESPI QUE DISPOSA D’UN ESPAI INDEPENDENT AMB UNA PORTA.
ACER INOXIDABLE AISI 304, 100% RECICLABLE. PINTURA EXTERIOR
NORMALITZADA COLOR GRIS RAL 7032. TEJADILLO DE PROTECCIÓ CONTRA LA
PLUJA. PANYS ANTIVANDÀLIQUES OCULTABLES AMB SUPORT PER BLOQUEIG
AMB CADENAT. REIXETES DE VENTILACIÓ LATERALS. BANCADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 DE 300 MM. D'ALTURA. PLANTILLA D'ACER INOXIDABLE
PER A ENCASTAR A LA FONAMENTACIÓ. GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 I IK
10.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (ARM01)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació d'armari
exterior antivandalic del quadre tipus g1-t o similiarmodel ajuntament de SAN JOAN DESPI que
disposa d’un espai independent amb una porta.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

GUÀRDIA INCORPORAT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (ARM02)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació d'armari
exterior antivandalic d'acer inoxidable del tipus m3 rk bn/ model ajuntament de SAN JOAN DESPI
1000 mm amb mecanisme de clau de guàrdia incorporat.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.54.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT PER A L'ALLOTJAMENT DE FINS A 8 DETECTORS (ARM03)
Descripció
Aquesta partida defineix les tasques necessàries pel complert subministrament i instal·lació de caixa
de planxa d'acer galvanitzat per a l'allotjament de fins a 8 detectors.
La execució de la partida inclou el transport del material a obra, i la enretirada, transport i gestió dels
residus generats en la seva execució.
Mesura i Abonament
El subministrament i instal·lació es comptaran i abonaran per unitats (UT) completament muntades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.3.53.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
D'ARMARI
EXTERIOR
ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE DEL TIPUS M3 RK BN/ MODEL
AJUNTAMENT DE SAN JOAN DESPI 1000 mm AMB MECANISME DE CLAU DE
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1.4. POSADA EN MARXA
Descripció
Les partides defineixen les tasques necessàries per la adequació de la posada en marxa del sistema,
i en general per qualsevol actuació que calgui. Qualsevol acció al respecte quedarà degudament
indicada i documentada.
La execució de la partida inclou el transport dels elements necessaris per realitzar les tasques
descrites, i la enretirada, transport i gestió dels residus generats en la seva instal·lació i posada en
marxa, en cas que es generin. Tanmateix, s’inclouen les tasques de gestió de permisos documents
relacionats.
Mesura i Abonament
La adequació de totes es mesurarà i abonarà com a partida alçada a justificar (PUM19001,
PUM19002, PUM19003) totalment executades, gestionades i documentades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.5. PROGRAMACIÓ
Tot el Software pels equips es considera inclòs com a part proporcional a cadascun dels preus
descompostos no podent reclamar el contractista cap cost per realització de qualsevol mena de
software necessari per al correcte funcionament de les instal·lacions contemplades en aquest
Projecte.
L'adjudicatari estarà obligat a executar la integració amb els protocols que es fixin i sent de la seva
responsabilitat aconseguir-los. Aquesta integració s’haurà de fer de manera transparent amb el client
actual que hi ha l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI. Aquesta responsabilitat inclou els costos
necessaris per a l'adquisició de protocols o software d'aplicació que calguin, no podent reclamar cap
increment de cost per aquests conceptes, ni al·legar impossibilitat d'aconseguir-los d'altres empreses.
Abans de la recepció, el contractista lliurarà a l'Administració tots els programes font de les
aplicacions informàtiques, així com els protocols de comunicacions de tots els equips i de la xarxa.
Els esmentats programes font passaran a ser propietat de l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI, qui
podrà utilitzar-los i modificar-los en la forma que crea convenient; no quedant cap tipus de propietat
industrial a poder de l'adjudicatari.
No es procedirà a efectuar l'Acta de Recepció Única i Definitiva sense dita documentació.
L'objecte d'aquest document és la descripció de la funcionalitat de l'aplicació i el disseny de
l'arquitectura del software de gestió del centre de control.
Per tant aquest document anirà orientat a la descripció de la funcionalitat del software, detallant la
base principal del mateix i els mòduls o funcionalitats de les quals està format.
Descripció
La present partida defineix les tasques necessàries per la adequació de programari que necessitin
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de ser modificades, i en general per qualsevol actuació que calgui. Qualsevol acció al respecte
quedarà degudament indicada i documentada.
La execució de la partida inclou el transport dels elements necessaris per realitzar les tasques
descrites, i la enretirada, transport i gestió dels residus generats en la seva instal·lació i posada en
marxa, en cas que es generin. Tanmateix, s’inclouen les tasques de gestió de permisos documents
relacionats.
Mesura i Abonament
La adequació de programari modificada, afegida es valorarà i abonarà com a partida alçada a
justificar (PRO20001) totalment executada, gestionada i documentada.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.

1.6. PARTIDES ALÇADES
Descripció
La present partida defineix les tasques necessàries per la adequació de totes aquelles partides
alçades (adquisició de maquinari, integració de dades, escomeses, aixecament topogràfic i seguretat
i salut) que necessitin de ser modificades, afegides o desplaçades, i en general per qualsevol actuació
que calgui. Qualsevol acció al respecte quedarà degudament indicada i documentada.
La execució de la partida inclou el transport dels elements necessaris per realitzar les tasques
descrites, i la enretirada, transport i gestió dels residus generats en la seva instal·lació i posada en
marxa, en cas que es generin. Tanmateix, s’inclouen les tasques de gestió de permisos documents
relacionats.
Mesura i Abonament
La adequació de totes aquelles partides alçades es mesurarà i abonarà com a partida alçada a
justificar (PAL21001 i PAL21002) totalment executades, gestionades i documentades.
Tanmateix es considera inclòs en el preu unitari, llevat que es digui expressament el contrari, tots els
treballs, maquinàries, materials, mitjans auxiliars i operacions necessàries, per a la correcta i
completa execució d'aquesta unitat i dins dels terminis corresponents segons el Programa de Treballs
vigent, encara no estiguin reflectits en el present plec.
En cas de dubte, la interpretació li correspon al Director de l'obra, sense que per això el Contractista
tingui dret a reclamació alguna. Si fos necessari alguna legalització davant de les autoritats
competents, aquesta també es considera inclosa en el preu de la unitat.
La unitat d’escomesa elèctrica en baixa tensió comprèn tots els treballs i materials necessaris per a
la presa de corrent des de l’armari, casetes o ganivets de la Companyia subministradora fins al quadre
elèctric.
Tot el cablejat elèctric fins al quadre elèctric estan inclosos en aquesta unitat, així com les gestions
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amb la Companyia i els drets d’enganxament i butlletins, tot d’acord amb les condicions que fixa la
companyia subministradora i el Reglament de Baixa Tensió. També s’inclouen totes les gestions per
obtenir les llicències necessàries i les gestions amb particulars per obtenir les autoritzacions
necessàries.
No inclouen les canalitzacions ni els quadres elèctrics, que s’abonaran de forma independent segons
figura en l’apartat corresponent i segons el quadre de preus.
El seu amidament i abonament es farà per unitats totalment executades i en servei.
Aquesta partida és alçada, la qual cosa indica que només es pagaran aquelles despeses associades
que estiguin justificades i fins a un import màxim especificat al pressupost d’aquest Plec.
L’adjudicatari estarà obligat a executar completament la unitat d’escomesa sense que pugui reclamar
cap import superior al màxim especificat per a aquesta partida ni cap import no justificat per arribar a
aquest màxim.
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2. PLEC DE CONDICIONS GENERALS
En referència a totes les tasques de replanteig, revisió de canalització i comprovació de l’estat
general dels elements que conformen les instal·lacions objecte del present projecte, per part de
la empresa contractista, es consideraran inclosos els costos en el import global d’adjudicació.
En tot cas, i excepte que es digui expressament el contrari, el transport de les terres, runes, i
qualsevol material sobrant de l’activitat pròpia d’execució de la obra a l’abocador corresponent,
es considera inclòs a l’abonament de la partida en qüestió.
Tanmateix, en referència a totes les instal·lacions provisionals i elements auxiliars i de
senyalització que siguin menester per desenvolupar les tasques d’execució d’obra civil i
muntatges diversos, es consideraran inclosos els costos en el import global de l’adjudicació. Es
refereix tant pel muntatge com pel desmuntatge.
Els elements de senyalització hauran de romandre perfectament ancorats al paviment o
equivalent, a fi i efecte que suporti per ell mateix les possibles incidències relacionades amb
l’activitat de obra, fins al dia de la retirada dels mateixos. També s’inclou el manteniment dels
elements relacionats.
En general, les característiques de la senyalització i de la execució de les activitat en l’àmbit
de domini públic, s’acollirà a tot allò indicat al Manual de Qualitat de les Obres, editat per l’Excm.
Ajuntament de SAN JOAN DESPI.
Coincidint amb la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària està obligada a fer entrega
del projecte As-Built, amb el format i número de còpies que se indiqui. Els costos derivats de la
redacció del esmentat projecte As-Built es consideren inclosos en el import global de l’adjudicació.
Pel desenvolupament de les tasques pròpies de la execució de la obra que impliquin tallar el
trànsit, la empresa adjudicatària haurà d’acceptar la possibilitat de dur-les a terme durant període
de cap de setmana y o durant la nit. A més, aquesta circumstància es produirà en tot cas, sense
excepció, sempre i quan l’actuació es produeixi en les vies d’accés i les rondes. Es consideren
inclosos en el import global de l’adjudicació.
Tanmateix, quan l’activitat, tot i no ser d’obra civil, necessiti de tallar el funcionament normal
dels semàfors, s’haurà d’actuar de la mateixa manera.
Tant per tallar total o parcialment el trànsit, com per l’apagada semafòrica, la empresa
adjudicatària necessitarà tramitar prèviament els permisos corresponents adjudicat per Policia
Local.
La tramitació i obtenció dels permisos corresponent, estan inclosos en el import global de
l’adjudicació.
La empresa adjudicatària haurà d’incloure els plànols actualitzats dels serveis afectats per les
actuacions a realitzar. Aquests serveis afectats, hauran de ser, com a mínim de la companyia
elèctrica, d’aigua, gas, telèfon, telecomunicacions, clavegueram, sense perjudici d’altres que en
el devenir de la obra es puguin menester.
L’Excm. Ajuntament de SAN JOAN DESPI, com a part promotora del projecte, es reserva el
dret de subministrament de tots aquells equips i elements relacionats amb el projecte, que cregui
convenient. En aquest cas el contractista estarà obligat a la seva instal·lació i l’import a certificar
serà el corresponent únicament a la partida d’instal·lació que figura al capítol de Partides d’Obra.
De tots aquells elements que la empresa adjudicatària n’hagi de fer proves o assajos, aquesta
farà proposta dels laboratoris homologats que estimi adients, tot i que necessitarà del vist i plau
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de la propietat. En cas que la proposta no sigui satisfactòria, la empresa adjudicatària proposarà
alternatives fins obtenir l’autorització de la propietat en cas que s’estimi adient.

2.1. SEGURETAT A LA FEINA
En l'execució de les obres, per tractar-se d'obres a la carretera, es complirà el prescrit en les normes
de senyalització per a treballs en voral, mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri de Foment, de
compliment obligat, de data 31 d'agost de 1987. (articles 2, 3, 4, 5 i 6).
Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el Contractista
elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l'obra en el qual s'analitzin, desenvolupin
i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en
el projecte. En aquest Pla s'inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que
l'empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de la mateixa que no haurà
de superar l'import total previst en el projecte.
El Pla haurà de ser presentat a l'aprovació expressa de la propietat. En tot cas, tant respecte a
l'aprovació del Pla com respecte a l'aplicació del mateix durant el desenvolupament de l'obra, la
propietat actuarà d'acord amb allò disposat a l'article 2 de la O.M. de 31 d'agost de 1987.
Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació puguin causar a
tercers, igualment dels accidents de tota mena que puguin produir durant els treballs de la instal·lació
i imputables a aquells.

2.2. INSTRUCCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

2.2.1. ORDRE D’EXECUCIÓ
El Contractista presentarà en termini de set (7) dies posteriors a l'adjudicació, un pla d'execució dels
treballs, en el que s'indiquin els terminis de cadascuna de les obres parcials, pla que per ser vigent
haurà de ser prèviament aprovat per l'Administració que, en tot cas, fixarà l'ordre d'execució dels
diferents treballs.
S’haurà de contemplar la possibilitat de finalitzacions i posades en servei d'obres parcials per via
d'actuació.
TREBALLS NOCTURNS I TALLS DE CARRIL
Segons les especials característiques del trànsit a les carreteres, on estiguin ubicades les obres,
l'execució de totes aquelles unitats que representin una alteració en les condicions de circulació del
trànsit rodat, hauran d’efectuar-se en horari nocturn.
Tal eventualitat ja ha estat tinguda en compte en la formació dels preus de les unitats d'obra inclòs
talls de carrils diürns i nocturns, i per tant el Contractista no tindrà dret a cap reclamació per aquest
concepte.
Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., del tram
de carretera afectada per les obres, haurà de ser posada en coneixement prèviament l’Ajuntament
de SAN JOAN DESPI a fi d'obtenir el corresponent permís; sense perjudici d'obtenir altres permisos
dels organismes que correspongui i afectin a les obres.
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2.2.2. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES DESCRITES EN EL PRESENT PLEC DE CONDICIONS.
Per la realització de les obres contemplades en el present projecte s'han de complir les normatives
vigents.
 Llei de Bases sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada per R.D.
llei 18/1989 de 25 de juliol.
 Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada
per R.D. Llei 339/1990 de 2 de març.
 Real Decret 13/1992 de 17 de gener (B.O.E. del 31-1-1992) per el que s’ aprova el Reglament
General de Circulació per a aplicació i desenvolupament de la Llei sobre Tràfic, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’
Obres Públiques, Transports i Comunicacions (PG-3). Ordre de 6 de febrer de 1976 (B.O.E.
7-7-76).
Així com les diferent ordres que actualitzen diferents articles.
 Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions.
 Real Decret 223/08 de 15 de febrer pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques
de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries ITC-LAT.
 Real Decret de 2 d’agost del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/02).
 Norma de Carreteres 8.3-I.C. “Senyalització d’ Obres” aprovada per Ordre Ministerial de 31
d’agost de 1987. Modificat pel Real Decret 208/1989.
 Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 -Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat y salut en les obres de construcció.


El Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública.



Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais
públics urbanitzats.





Recomanacions AENOR. Xarxes de transport pels sistemes de gestió d’accessos.
Normes EN 50081 i En 50082 per la compatibilitat electromagnètica.
Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 1247/2008 d’18 de juliol (B.O.E.) de
22 d’agost de 2008) del Ministeri de Foment.
Norma Bàsica de l’edificació “NBE EA-95” d’estructures d’Acer a l’Edificació (R.D. 1829/1995,
de 10 de novembre , del Ministeri d’Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient).
Ordre circular 35/2014 “Criteris d’aplicació de Sistemes de Contenció de Vehicles.
Llei de Carreteres 25/1988 de 29 de juliol i el seu Reglament de desenvolupament
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciments, aprovat per Decret
1964/1975 de 23 de maig
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 Reglament d’estacions transformadores de 23 de febrer
 ITC-BT-24 PROTECCIÓ CONTRA ELS CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
 ITC-BT-30 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
 ITC-BT-44 RECEPTORS PER A ENLLUMENAT
 ITC-BT-18 POSADES A TERRA
 ITC-BT-03 INSTAL.LDORS AUTORITZATS
Quan es faci referència a un mètode o Norma compresa a qualsevol de les anteriors publicacions, es
donarà per entès que es refereix a l’ÚLTIMA Norma o mètode que s’hagi publicat fins el moment.
 Disposicions i normes vigents d’aplicació, establertes per les autoritats locals amb jurisdicció
sobre les obre a realitzar per l’etiquetatge CE.
 També seran d’obligat compliment totes aquelles normes existents que malgrat no aparèixer
en el llistat anterior siguin d’aplicació.

2.3. PRESCRIPCIONS CONSTRUCTIVES

2.3.1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
És l’objecte del present contracte el subministrament, instal·lació i formació bàsica al personal de
l’Ajuntament de SAN JOAN DESPI que ha d’utilitzar el programari, legalització i posada en marxa d
tres cruïlles semaforitzades en les diferents àrees del municipi on s’instal·laran i ens permetran
identificar aquells vehicles perjudicials per al medi ambiental territorial. En general les obres
consisteixen en:
 Instal·lació de semàfors, reguladors, escomesa, cablejat i comunicacions.
 Obra Civil (condicionament, canalitzacions, fonamentacions i pericons)
 Instal·lació d’alimentació elèctrica.
 Instal·lació de bàculs i columnes.
 Instal·lació d’armaris.
 Obtenció de les resistències ohmiques de les presses de terra mitjançant la instal·lació i
connexió de piques i/o plaques.
 Hardware i Software en els equips de camp.
El termini d’execució del contracte serà d’un màxim de sis (6) mesos.
També es contempla la possibilitat que sigui per punt instal·lació de cada cruïlla.
Els tres primers mesos per fer la instal·lació de les creus i hi ha un temps màxim de tres mesos mes.
S'inclouen en aquests períodes, d'altra banda, els plànols de formació necessaris per al personal de
l'Administració.

2.3.2. SISTEMA I FORMA D’EXECUCIÓ DELS REPLANTEJAMENTS
Totes les obres compreses en el Projecte s'executaran d'acord amb els terminis i ordres de Director
de l'obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d'aquells i a les
condicions d'execució, subministrant al contractista quanta informació es precisi perquè les obres
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puguin ser realitzades.
Previ al començament de l'obra, es comprovarà el replantejament de la mateixa a tots els seus
aspectes (geometria, característiques, etc.) presenciant les operacions Director de l'obra i el
contractista o persones en els qui tots dos deleguin, havent d’aixecar-se l'Acta corresponent. Correran
per compte del contractista totes les despeses que origini el replantejament.
Es comprovaran els senyals o referències existents i es completarà amb les necessàries per obtenir
garanties de permanència durant la construcció, estant el contractista obligat a la custòdia i reposició
de les dues, sent totes aquestes operacions per compte del contractista.
Serà per compte del contractista l'adquisició i instal·lacions dels cartells anunciadors de l'obra, segons
el model i tipus aprovat per la Director de l'obra i l'anunci en premsa a pàgina completa, en almenys
els dos diaris de màxima difusió comarcal, de l’inici i finalització de les obres, el contingut del qual
haurà de ser aprovat íntegrament pel Director de l'obra.
Si calguessin replantejaments parcials o totals al llarg de la construcció, Director de l'obra podrà
ordenar quants siguin precisos i el Contractista està obligat a realitzar-los a la seva pròpia costa,
incloent els mitjans necessaris per a la seva execució.

2.4. RECEPCIÓ I PROVA DE MATERIALS I EQUIPS I UNITATS D’OBRA
No es procedirà a la recepció de cap dels materials i equips sense haver estat examinat i acceptat
pel Director de l'obra, qui ordenarà realitzar les proves i assaigs que estimi oportuns.
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en el qual
hauran de figurar, al menys, els següents conceptes:
 Data d’instal·lació.
 Localització de l’obra.
 Nombre d’elements instal·lats, per tipus.
 Observacions i incidències que a judici de la Direcció d’Obra poguessin influir en les
característiques i/o durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades.
Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que contindrà
entre altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data de
subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que el
transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del
compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement
de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament.
Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents, a fi de verificar que es corresponen
amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra.
Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran
d’aplicació obligatòria en aquells elements constituents de les barreres de seguretat, si s’aporta el
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, sense
perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.
A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instal·lació, pels
elements constituents de les barreres de seguretat es comprovarà la seva qualitat, a partir d’una
mostra representativa dels elements constituents abassegats.
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Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades
en aquest apartat, seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció, exclusivament, quan
el subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades
i assajades, que s’han eliminat totes les defectuoses o corregit els seus defectes. Les noves unitats,
en qualsevol cas, seran sotmeses als assajos de control que s’especifiquen en el present apartat.

2.5. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT EL SEU EXECUCIÓ, AL SEU
TERMINACIÓ I EN EL TERMINI DE GARANTIA
L'obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l'acumulació de runa i productes
sobrants i emmagatzemant se els acopis de materials en llocs ocults.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les Recepcions Parcials i
la Definitiva i durant l'execució, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions per vicis
d'obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment aniran a càrrec del contractista els danys
causats per accident o qualsevol altra causa durant els esmentats terminis.

2.6. FORMACIÓ
Es consideren incloses a l'abast del projecte les accions formatives destinades tant a la correcta
utilització dels sistemes implementats, així com a la gestió i administració dels mateixos per part del
personal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar el material didàctic que sigui necessari per impartir
les accions de formació pertinents, així com els manuals corresponents que permetin al personal de
l'ajuntament conèixer en profunditat tots els equips i aplicacions del sistema implementat.
El lloc i data de celebració de les accions formatives serà fixat pel Sotsinspector de l'Àrea de seguretat
ciutadana, en coordinació amb l'empresa adjudicatària.
El licitador inclourà en la seva oferta una proposta detallada de cadascuna d'aquestes accions,
indicant:
 Continguts de cadascuna d'elles.
 Mínim d'assistents.
 Durada
 Nombre de sessions / actuacions necessàries.
Per a la importació d’aquestes accions formatives s'utilitzaran les aules disponibles a l'Ajuntament.

2.7. DOCUMENTACIÓ
Al finalitzar la instal·lació i la posada en marxa del sistema, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar la
documentació necessària per poder dur a terme diferents proves que permetin donar per finalitzats
els treballs de forma satisfactòria. Per dur a terme aquestes proves es traslladarà tota la
documentació relativa a esquemes de muntatge/elèctrics, inventari de tots els dispositius instal·lats,
model, nombre de sèrie, plànols d'ubicació d'equips…
L’adjudicatari restarà obligat a facilitar en format digital i 3 copies impreses del manual de programació
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actualitzat del regulador instal·lat.
L’adjudicatari restarà obligat a facilitar en format digital qualsevol altre software/hardware i el software
Interface per programar-ho actualitzat que intervingui en el projecte i que sigui indispensable pel
funcionament dels equips.
Tota la documentació es lliurarà, correctament enquadernada i amb la quantitat de còpies que es
determinin per a cada document. Així mateix, es lliurarà aquesta documentació tant en suport paper
com en suport digital que s'acordi per facilitar el tractament i reproducció dels mateixos.
Tots els documents, desenvolupaments i productes resultants dels treballs realitzats, en el marc del
projecte, seran propietat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que podran reproduir-los o divulgar-los
totalment o parcialment. L'adjudicatari podrà fer ús dels mateixos, ja sigui com a referència o com a
base de futurs treballs, sempre i quan compti amb una autorització expressa, per escrit, de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

2.7.1. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
L'empresa adjudicatària ha de protegir la informació confidencial pròpia o la que se li confiï, i ha
d'evitar enviar‐la a l'exterior mitjançant suports materials, o a través de qualsevol mitjà de
comunicació, inclosa la simple visualització o l'accés.
Els equips humans de l'empresa adjudicatària hauran de guardar, per temps indefinit, la màxima
reserva i no divulgar ni utilitzar directament ni a través de terceres persones o organitzacions, les
dades, els documents, les metodologies, les claus, les anàlisis, els programes i altra informació a la
qual tinguin accés durant la participació als treballs objecte d'aquest plec, tant en suport material com
electrònic.
L'empresa adjudicatària assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar per
qualsevol causa en la intervenció de qualsevol membre dels seus equips humans assignats al servei.
En cap cas s'autoritza a l'adjudicatari perquè els seus equips humans:
• Transfereixin fitxers a terceres parts no autoritzades per l'Ajuntament.
• Transmetin o rebin arxius que infringeixin la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
En cas que la informació sigui confidencial d'una manera crítica, en acabar la jornada laboral es
destruiran tots els documents impresos.
L'Ajuntament, a través dels mecanismes formals i tècnics que consideri oportuns, ja sigui de forma
periòdica o quan, per raons específiques de seguretat o del servei, resulti convenient, verificarà la
correcta utilització dels recursos informàtics (aplicacions i dades situades en els sistemes
d'informació i comunicació) per part del personal de l'empresa adjudicatària.
En cas d'apreciar que algú del personal de l'empresa adjudicatària utilitza incorrectament aplicacions
i/o dades, així com qualsevol altre recurs informàtic, se li comunicarà aquesta circumstància i rebrà
la formació necessària per al correcte ús dels recursos.
En cas d'apreciar mala fe amb la incorrecta utilització de les aplicacions i/o dades, principalment, així
com de qualsevol altre recurs informàtic, l'Ajuntament exercirà les accions que legalment li emparin
per a la protecció dels seus drets.
A causa de la pròpia evolució de la tecnologia i les amenaces de seguretat, o les noves aportacions
legals en la matèria, l'Ajuntament es reserva el dret a modificar aquesta política quan sigui necessari
PLEC DE CONDICIONS

durant la vida del contracte. Els canvis en aquesta política es comunicaran a l'empresa adjudicatària
pels mitjans que es considerin pertinents.

2.7.2. UBICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Totes les reunions, visites, entrevistes personals etc. que anessin necessàries per al
desenvolupament dels treballs es realitzaran a Sant Joan Despí a l’edifici de l’Ajuntament.

2.7.3. FACULTAT D’INSPECCIÓ
L’Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment el personal i el seu treball en tot el que estableix el
present Plec, així com comprovar el servei realitzat quan ho consideri oportú.
El licitador haurà de presentar la proposta tècnica una planificació dels treballs que inclogui les
tasques a desenvolupar i tots els ítems a contemplar per a la correcta implantació del servei. Haurà
d'estar acompanyat d'un pla d'implantació i seguiment del contracte que indiqui les tasques que
s'hauran de realitzar.

2.8. SEGUIMENT I CONTROL
L'empresa adjudicatària, nomenarà un Director de Projecte que serà l'interlocutor amb el
Responsable designat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí, per a qualsevol aspecte (administratiu,
tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte i atendre qualsevol requeriment d'informació a
més de realitzar el seguiment de l'execució del projecte.
El seguiment i control del projecte s'efectuarà sobre les següents bases:
 Seguiment continu de l'evolució del projecte entre el Responsable designat per l'Ajuntament i
el Cap del Projecte designat per l'adjudicatari.
 Reunions de seguiment i revisions tècniques, amb periodicitat que es consensuarà entre les
parts, del Responsable designat per l'Ajuntament i del Cap del Projecte, a fi de revisar el grau
de compliment dels objectius, les reassignacions i variacions d'efectius de personal dedicats
al projecte, les especificacions funcionals de cadascun dels objectius i la validació de les
programacions d'activitats realitzades.
 Després de les revisions tècniques, de les quals s'estendrà acta, el Responsable designat per
l'Ajuntament podrà rebutjar en tot o en part els treballs realitzats, en la mesura que no
responguin allò que van acordar, que no superessin els controls de qualitat.
 Les revisions/proves, que es van a realitzar per poder donar per finalitzats els treballs, aniran
enfocades principalment als següents aspectes:
 Revisió física dels materials instal·lats in situ, proves dels elements instal·lats, proves del
sistema de Centralització i Visualització (monitors, programari, etc.), documentació i formació
rebuda per usuaris i administradors.
L'adjudicatari reconeix el dret de l'Ajuntament per examinar per mitjà d'auditors, externs o propis de
l'entitat, el fidel compliment dels serveis prestats per part de l'adjudicatari.
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Capítol

1.1 OBRA CIVIL

CODI

UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT
DIRECTE

OC11000 M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES ORIGINALS O DE NOU SUBMINISTRAMENT SOBRE
SORRA O FORMIGÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

10,46

OC11001 M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ASFÀLTIC ESPECIAL COLOR EN CALÇADA
D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT. TOTALMENT EXECUTADA.

507,28

OC11002 M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLOSETES NORMALS, DECORATIVES O ESPECIALS DE MORTER
COMPRIMIT EN VORERA. TOTALMENT EXECUTADA

10,00

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE VORADA DE QUALSEVOL MENA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I
OC11003 ML
TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.
OC11004 ML

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE RIGOLA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A
DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

1900,00

89,56

OC11006 UD TALL DE CARRIL NOCTURN
OC11007 UD TALL DE CARRIL DIÜRN

2,00
2,00

OC11008 M3

DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ AMB RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT
EXECUTADA.

105,00

OC11009 ML

TUB DE P.V.C. SÈRIE LLISA DE 110 mm. DE DIÀMETRE 4 ATMOSFERES DE PRESSIÓ AMB UN
ESPESSOR DE 3,2 mm.

296,00

OC11010 ML

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA A L' INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES.

304,00

2,00

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, DEL MATEIX
OC11012 ML DIÀMETRE QUE L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE MITJA
CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT, PER A LLARGADES FINS A 2m.
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00

OC11013 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE
0,40 M D'AMPLADA PER 0,60 M DE PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE 1
TUB DE PE ø 11 CM DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR. TOTALMENT
EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT.

7,00

OC11014 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 1 TUB DE PE ø 11 cm.
DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE
40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS LA SEVA
REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

10,00

PRESSUPOST

152,00

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø
REPOSICIÓ 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
OC11016 ML EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN
VORERES DE RAJOLA ESPECIAL DECORATIVA COLOR INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT
EXECUTADA.

10,00

1,00

OC11005 M2 ARRENCADA I REPOSICIÓ EN ZONA ENJARDINADA (GESPA). TOTALMENT EXECUTADA.

REPARACIÓ TUBULAR VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB
DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE MITJA CANYA, LLIGAT
OC11011 ML
AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m TOTALMENT
EXECUTADA.

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11
cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA
OC11015 ML
DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS LA
SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11017 ML

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLOS SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 4 TUBS DE PE ø 11 cm.
DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE
60 x 80 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES. TOTALMENT
EXECUTADA.

74,00

OC11018 M3 FORMIGÓ AMB UNA RESISTÈNCIA DE 250 Kg./m3.

226,00

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE
0,40 m D'AMPLADA PER 0,60 m. DE PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
OC11019 ML
DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR,
TOTALMENT EXECUTADA.

10,00

OC11020 UT

SUBMINISTRAMENT FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR
ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5
x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT

1,00

OC11021 UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI ANTIVADALIC
AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB
UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00

OC11022 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU DE
90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT, INCLOSOS ELS PERNS D' ANCLATGE. TOTALMENT
EXECUTAT.

2,00

OC11023 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 2400 AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN
DAU DE 40 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE,
SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. TOTALMENT
EXECUTAT.

8,00

OC11024 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTALA·LACIÓ DE SEPARADOR VIAL PER A CARRIL BICI DE CAUTXÚ SÒLID
NEGRE EN UN BLOC COMPACTE AMB TIRES REFLECTANTS DISENYATS PER A SEPARAR ELS
CARRILS (BUS, BICICLETES…). INCLÒS ELS MATERIALS NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

72,00

OC11025 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. CONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL
MARC I LA TAPA CORRESPONENTS. TOTALMENT EXECUTAT.

11,00

OC11026 UT

NETEJA I ADEQUACIÓ PERICÓ EXISTENT DE QUALSEVOL MIDA. TOTALMENT EXECUTADA.

1,00

OC11029 UT

SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE.

1,00

OC11030 UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE
REGISTRE.

1,00
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OC11031

UT

AMPLIACIÓ DE PERICÓ DE 40 x 40 cm AMB CABLES EN SERVEI, A PERICÓ DE 60 x 60 cm. SENSE
PÈRDUA DE SERVEI, RECONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL
MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. TOTALMENT EXECUTAT

1,00

OC11032

UT

ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PEDRES DE GRANIT QUE FORMEN EL GUAL, PER PODER ACCEDIR A
COMPROVAR EL PAS DE CALÇADA. INCLÒS TALL DE PEDRA PER PERICÓ SI FOS NECESSARI.
TOTALMENT EXECUTAT.

2,00

OC11034

UT

OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS

11,00

PRESSUPOST

OC11035 M2

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLANXA D'ACER PER A PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS EN
ZONES DE COTA ESCASSA
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Capítol
CODI

1.2 INSTAL.LACIÓ
UA

SEM12001 UT

AMIDAMENT
DIRECTE

DESCRIPCIÓ
SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MÒDUL SEMÀFOR 11/200 QUADRAT DE COSTAT 200 mm.
AMB EL SISTEMA PER A INVIDENTS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

12,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 13/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

14,00

SEM12005 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 11/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

SEM12006 UT

SEM12004 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA,
CAB14003 ML DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

10,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE
CAB14004 ML ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

10,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA,
CAB14005 ML ARMAT, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RVFV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

725,00

CAB14006 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE FTP CAT 5e O CAT6. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

50,00

2,00

CAB14007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERCONNEXIÓ PER CABLE DE 10 PARELLS, DINS
D'ARMARI. INCLÒS EL MATERIAL I LA INSTAL·LACIÓ

5,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

6,00

SHV16001

UT

SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A OBRA EN CIUTAT. INCLÒS EL CARTELL D'OBRA, BARRERES DE
FORMIGÓ O PVC, LLUMINARIES, I TOTES ELS ELEMENTS I EQUIPS NECESARIS PER A MANTENIR
LA SEGURETAT VIÀRIA TANT DE VIANANT, CICLISTES O VEHÍCLES.

4,00

SEM12007 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 BICI AMB VIANANT AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

6,00

SHV16002

M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA ACRÍLICA)

125,00

SHV16003

M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA TERMOPLÀSTICA)

580,00

REG12501

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT BÀSIC DE 42 VCA I FINS A 16
GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,00

UT

REG12503

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS REARMABLES (MAGNETOTÈRMIC +
DIFERENCIAL) PER REGULADOR DE TRÀNSIT.

1,00

REG12504

UT

SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES DE 42 VCA.

12,00

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA
ÚTIL, 100 mm DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i 35 cm D'ENCASTAMENT SENSE
INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES.

SUP13006

UT

SUBMINISTRAMENT PEÇA TAPAJUNTES PER COLUMNA SEMAFÒRICA, DE POLIÈSTER, I DIÀMETRE
EXTERIOR ENTRE 20 I 24 cm.

8,00

SUP13007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORT DE 270 mm DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN
SEMÀFOR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

8,00

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SEIENT D'ACER GALVANITZAT PER A BÀCUL. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS, SUPORT
EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 mm. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

SUP13002

SUP13011

SUP13012

SUP13013

SUP13014

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190
mm DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4 mm FINS A
SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT INSTAL·LAT
I EN FUNCIONAMENT

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER SEMÀFOR EN BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I
ENFUNCIONAMENT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16
CAB14001 ML
mm2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

CAB14002 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35
mm2 DE SECCIÓ PER A PRESES DE TERRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

PRESSUPOST

8,00

2,00

10,00

2,00

SHV16004 ML

PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADES, AMB
PRODUCTE TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT (SPRAYPLÀSTIC)

74,00

SHV16005 ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ
I CARRIL BICI, RESERVAT A BICICLETES

72,00

SHV16006 ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

74,00

SHV16007 ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

74,00

SHV16008 ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRIL BUS-TAXI

24,00

SHV16009 ML PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS

53,00

INCREMENT DEL PREU UNITARI PER ADDICIÓ DE MICROESFERES DE VIDRE A LA SENYALITZACIÓ
SHV16010 ML HORITZONTAL AMB PINTURA QUE INCORPORI MICROESFERES DE VIDRE EN LA PROPORCIÓ
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT

53,00

SHV16011

UT

MUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

4,00

SHV16012

UT

DEMUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

4,00

SHV16013

UT

MUNTATGE DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

4,00

SHV16014

UT

DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MÈNSULA D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DE
SENYAL AL PAL DE SUPORT DE SEMÀFORS O ALTRES

4,00

SHV16015

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FLEIX D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECTAR LA SENYAL AL
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR

4,00

SHV16016

UT

RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL I PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

4,00

SHV16017

UT

RETIRADA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

4,00

SHV16019

UT

INSTAL·LACIÓ DE TALL DE CARRIL AMB LA SENYALITZACIÓ CORRESPONENT SENSE TREBALL
ESPECÍFICS A EXECUTAR EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

4,00

2,00
252,00
SHV16020 ML PRE-MARCATGE

4,00

252,00
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ARM02

ARM01

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR ANTIVANDALIC DEL QUADRE TIPUS G1-T
O SIMILIAR MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ QUE DISPOSA D’UN ESPAI INDEPENDENT
AMB UNA PORTA. ACER INOXIDABLE AISI 304, 100% RECICLABLE. PINTURA EXTERIOR
NORMALITZADA COLOR GRIS RAL 7032. TEJADILLO DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA. PANYS
ANTIVANDÀLIQUES OCULTABLES AMB SUPORT PER BLOQUEIG AMB CADENAT. REIXETES DE
VENTILACIÓ LATERALS. BANCADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 300 MM. D'ALTURA.
PLANTILLA D'ACER INOXIDABLE PER A ENCASTAR A LA FONAMENTACIÓ. GRAU DE PROTECCIÓ IP
44 I IK 10.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

PRESSUPOST

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE DEL
TIPUS M3 RK BN/ MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 1000 mm AMB MECANISME DE CLAU
DE GUÀRDIA INCORPORAT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,00

1,00
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Capítol
CODI

1.3 POSADA EN MARXA
UA

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT
DIRECTE

PUM19001 UT

PROGRAMARI D'INTEGRACIÓ ALS SERVIDORS EXISTENTS I AL CLIENT EXISTENT PER A LA
DESCÀRREGA DE DADES, CONTROL D'ALARMES, MANTENIMENT I CONFIGURACIÓ. INCLÒS LA
INTEGRACIÓ DE LES DADES DE DETECCIONS I EMPARELLAMENTS EN LA BASE DE DADES DEL
AYUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

1,00

PUM19002 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MÒDUL DE COMUNICACIÓ VIA GPRS AMB TARJETA SIM.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. INCLÓS PREU DE LLOGUER DE LA TARJETA SIM

1,00
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Capítol
CODI

1.4 PROGRAMACIÓ
UA

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT
DIRECTE

PRO20001 UT

LLICÈNCIA SW TRAFFIC ITS. LLICÈNCIA TRAFFIC ITS - CENTRE DE CONTROL, MOSTRA EN TEMPS
REAL, INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE TRÀNSIT, MITJANÇANT ELS EQUIPS INTEGRATS
AL MATEIX. INCLOU LA INSTAL.LACIÓ COMPLETA.
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Capítol

2.1 PARTIDES ALÇADES

CODI

UA

PAL21001

UT

DESCRIPCIÓ
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS.

PRESSUPOST

AMIDAMENT
DIRECTE

PAL21002

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC PER PART DE EDISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE NOVES ESCOMESES I ADEQUACIÓ DE ESCOMESES
EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS REARMABLES, COST DE PROJECTES I MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

1,00

1,00
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4.1.1. QUADRE DE PREUS
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

OC11000

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES ORIGINALS O DE NOU SUBMINISTRAMENT SOBRE
M2 SORRA O FORMIGÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11001

M2

OC11002

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLOSETES NORMALS, DECORATIVES O ESPECIALS DE MORTER
M2
COMPRIMIT EN VORERA. TOTALMENT EXECUTADA

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ASFÀLTIC ESPECIAL COLOR EN CALÇADA
D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11003

ML

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE VORADA DE QUALSEVOL MENA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I
TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11004

ML

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE RIGOLA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A
DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11005

M2 ARRENCADA I REPOSICIÓ EN ZONA ENJARDINADA (GESPA). TOTALMENT EXECUTADA.

OC11006
OC11007

UD TALL DE CARRIL NOCTURN
UD TALL DE CARRIL DIÜRN

OC11008

M3

DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ AMB RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT
EXECUTADA.

OC11009

ML

TUB DE P.V.C. SÈRIE LLISA DE 110 mm. DE DIÀMETRE 4 ATMOSFERES DE PRESSIÓ AMB UN
ESPESSOR DE 3,2 mm.

OC11010

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA A L' INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
ML
RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES.

OC11011

OC11012

OC11013

OC11014

OC11015

OC11016

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR,
ML DEL MATEIX DIÀMETRE QUE L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE,
COL·LOCACIÓ DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT, PER A
LLARGADES FINS A 2m. TOTALMENT EXECUTADA.

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA
DE 0,40 M D'AMPLADA PER 0,60 M DE PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO
ML
DE 1 TUB DE PE ø 11 CM DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR.
TOTALMENT EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT.
CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 1 TUB DE PE ø 11
cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11
cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
ML
RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø
REPOSICIÓ 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
ML EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN
VORERES DE RAJOLA ESPECIAL DECORATIVA COLOR INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT
EXECUTADA.

PRESSUPOST

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLOS SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 4 TUBS DE PE ø 11
cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN
RASA DE 60 x 80 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES.
TOTALMENT EXECUTADA.

46,308 €

OC11017

ML

OC11018

M3 FORMIGÓ AMB UNA RESISTÈNCIA DE 250 Kg./m3.

OC11019

ML

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA
DE 0,40 m D'AMPLADA PER 0,60 m. DE PROFUNDITAT, INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, TOTALMENT EXECUTADA.

24,722 €

OC11020

UT

SUBMINISTRAMENT FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR
ANTIVADALIC AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5
x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT

67,020 €

OC11021

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI ANTIVADALIC
AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB
UN ENCASTAMENT DE 15 cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT EXECUTAT.

68,159 €

OC11022

UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU
DE 90 cm DE COSTAT i 1 m DE PROFUNDITAT, INCLOSOS ELS PERNS D' ANCLATGE. TOTALMENT
EXECUTAT.

OC11023

UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 2400 AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN
DAU DE 40 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE,
SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. TOTALMENT
EXECUTAT.

79,122 €

OC11024

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTALA·LACIÓ DE SEPARADOR VIAL PER A CARRIL BICI DE CAUTXÚ SÒLID
NEGRE EN UN BLOC COMPACTE AMB TIRES REFLECTANTS DISENYATS PER A SEPARAR ELS
CARRILS (BUS, BICICLETES…). INCLÒS ELS MATERIALS NECESARIS PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ.

11,980 €

OC11025

UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. CONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT
EL MARC I LA TAPA CORRESPONENTS. TOTALMENT EXECUTAT.

OC11026

UT

NETEJA I ADEQUACIÓ PERICÓ EXISTENT DE QUALSEVOL MIDA. TOTALMENT EXECUTADA.

24,948 €

OC11029

UT

SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE.

23,847 €

OC11030

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE
REGISTRE.

35,091 €

OC11031

UT

AMPLIACIÓ DE PERICÓ DE 40 x 40 cm AMB CABLES EN SERVEI, A PERICÓ DE 60 x 60 cm. SENSE
PÈRDUA DE SERVEI, RECONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT
EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. TOTALMENT EXECUTAT

211,570 €

OC11032

UT

ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PEDRES DE GRANIT QUE FORMEN EL GUAL, PER PODER ACCEDIR A
COMPROVAR EL PAS DE CALÇADA. INCLÒS TALL DE PEDRA PER PERICÓ SI FOS NECESSARI.
TOTALMENT EXECUTAT.

108,250 €

OC11034

UT

OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS

OC11035

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLANXA D'ACER PER A PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS EN
M2
ZONES DE COTA ESCASSA

38,080 €

29,824 €
24,682 €
5,560 €
11,013 €
5,970 €
851,000 €
625,000 €

REPARACIÓ TUBULAR VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX
DIÀMETRE QUE L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE MITJA
ML
CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE
PANOT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m
TOTALMENT EXECUTADA.

ML

30,955 €

21,437 €
4,870 €

2,690 €

34,980 €

47,546 €

30,259 €

36,926 €

36,829 €

36,382 €

45,640 €

308,805 €

109,853 €

2,320 €

SEM12001

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MÒDUL SEMÀFOR 11/200 QUADRAT DE COSTAT 200 mm.
AMB EL SISTEMA PER A INVIDENTS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

301,640 €

SEM12004

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 13/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

501,939 €

SEM12005

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 11/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

254,280 €

SEM12006

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

319,070 €
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SEM12007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 BICI AMB VIANANT AMB TECNOLOGIA LED
DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

REG12501

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT BÀSIC DE 42 VCA I FINS A 16
GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

REG12503

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS REARMABLES (MAGNETOTÈRMIC +
DIFERENCIAL) PER REGULADOR DE TRÀNSIT.

REG12504

UT

SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES DE 42 VCA.

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA
ÚTIL, 100 mm DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i 35 cm D'ENCASTAMENT SENSE
INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES.

UT

SUBMINISTRAMENT PEÇA TAPAJUNTES PER COLUMNA SEMAFÒRICA, DE POLIÈSTER, I DIÀMETRE
EXTERIOR ENTRE 20 I 24 cm.

26,320 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORT DE 270 mm DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN
SEMÀFOR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

37,230 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SEIENT D'ACER GALVANITZAT PER A BÀCUL. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

21,220 €
21,220 €

SUP13002
SUP13006
SUP13007
SUP13011

UT
UT

319,070 €

UT

SUP13013

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190
mm DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4 mm FINS A
SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT INSTAL·LAT
I EN FUNCIONAMENT

997,990 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER SEMÀFOR EN BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I
ENFUNCIONAMENT

24,740 €

CAB14001

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35
mm2 DE SECCIÓ PER A PRESES DE TERRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

CAB14003

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA,
ML DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

CAB14004

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE
ML ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

1,570 €

CAB14005

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA,
ML ARMAT, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RVFV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

2,080 €

CAB14006

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE FTP CAT 5e O CAT6. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,640 €

CAB14007

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERCONNEXIÓ PER CABLE DE 10 PARELLS, DINS
D'ARMARI. INCLÒS EL MATERIAL I LA INSTAL·LACIÓ

UT

SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A OBRA EN CIUTAT. INCLÒS EL CARTELL D'OBRA, BARRERES DE
FORMIGÓ O PVC, LLUMINARIES, I TOTES ELS ELEMENTS I EQUIPS NECESARIS PER A MANTENIR
LA SEGURETAT VIÀRIA TANT DE VIANANT, CICLISTES O VEHÍCLES.

M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA ACRÍLICA)

SHV16003

M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT (PINTURA TERMOPLÀSTICA)

SHV16004

ML

PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADES, AMB
PRODUCTE TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT (SPRAYPLÀSTIC)
PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ
I CARRIL BICI, RESERVAT A BICICLETES

SHV16005

ML

SHV16006

ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

PRESSUPOST

0,460 €

SHV16009

ML PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS

5,500 €

SHV16010

INCREMENT DEL PREU UNITARI PER ADDICIÓ DE MICROESFERES DE VIDRE A LA SENYALITZACIÓ
ML HORITZONTAL AMB PINTURA QUE INCORPORI MICROESFERES DE VIDRE EN LA PROPORCIÓ
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT

0,870 €

SHV16011

UT

MUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

SHV16012

UT

DEMUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT

5,310 €

SHV16013

UT

MUNTATGE DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

6,000 €

SHV16014

UT

DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MÈNSULA D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DE
SENYAL AL PAL DE SUPORT DE SEMÀFORS O ALTRES

6,540 €

SHV16015

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FLEIX D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECTAR LA SENYAL AL
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR

1,250 €

SHV16016
SHV16017

UT
UT

RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL I PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
RETIRADA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

3,000 €
6,000 €

SHV16019

UT

INSTAL·LACIÓ DE TALL DE CARRIL AMB LA SENYALITZACIÓ CORRESPONENT SENSE TREBALL
ESPECÍFICS A EXECUTAR EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

SHV16020

ML PRE-MARCATGE

86,650 €

150,000 €
0,700 €

ARM01

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR ANTIVANDALIC DEL QUADRE TIPUS G1-T
O SIMILIAR MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ QUE DISPOSA D’UN ESPAI INDEPENDENT
AMB UNA PORTA. ACER INOXIDABLE AISI 304, 100% RECICLABLE. PINTURA EXTERIOR
NORMALITZADA COLOR GRIS RAL 7032. TEJADILLO DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA. PANYS
ANTIVANDÀLIQUES OCULTABLES AMB SUPORT PER BLOQUEIG AMB CADENAT. REIXETES DE
VENTILACIÓ LATERALS. BANCADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 300 MM. D'ALTURA.
PLANTILLA D'ACER INOXIDABLE PER A ENCASTAR A LA FONAMENTACIÓ. GRAU DE PROTECCIÓ IP
44 I IK 10.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

ARM02

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE DEL
TIPUS M3 RK BN/ MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 1000 mm AMB MECANISME DE CLAU
DE GUÀRDIA INCORPORAT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

727,470 €

PUM19001

UT

PROGRAMARI D'INTEGRACIÓ ALS SERVIDORS EXISTENTS I AL CLIENT EXISTENT PER A LA
DESCÀRREGA DE DADES, CONTROL D'ALARMES, MANTENIMENT I CONFIGURACIÓ. INCLÒS LA
INTEGRACIÓ DE LES DADES DE DETECCIONS I EMPARELLAMENTS EN LA BASE DE DADES DEL
AYUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

889,000 €

PUM19002

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MÒDUL DE COMUNICACIÓ VIA GPRS AMB TARJETA SIM.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. INCLÓS PREU DE LLOGUER DE LA TARJETA SIM

995,000 €

PRO20001

UT

LLICÈNCIA SW TRAFFIC ITS. LLICÈNCIA TRAFFIC ITS - CENTRE DE CONTROL, MOSTRA EN TEMPS
REAL, INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE TRÀNSIT, MITJANÇANT ELS EQUIPS INTEGRATS
AL MATEIX. INCLOU LA INSTAL.LACIÓ COMPLETA.

1.932,000 €

PSYS21001 UT

PARTIDA PER LA SEGURETAT I SALUT A L´OBRA EN BASE A L´ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT

2.333,330 €

4,520 €

ML

SHV16002

ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRIL BUS-TAXI

2,240 €

CAB14002

SHV16001

SHV16008

177,420 €

SUP13012

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16
ML
mm2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

0,380 €

483,000 €

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS, SUPORT
EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 mm. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

ML PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA

6.536,790 €

40,630 €

SUP13014

SHV16007

543,430 €

2,830 €

170,570 €

785,000 €

9,600 €
13,050 €
0,580 €
0,220 €

PAL21001

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS.

1.373,530 €

PAL21002

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC PER PART DE EDISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE NOVES ESCOMESES I ADEQUACIÓ DE ESCOMESES
EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS REARMABLES, COST DE PROJECTES I MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

2.250,000 €

0,290 €
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CODI
OC11000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLAMBORDES ORIGINALS O
M2 DE NOU SUBMINISTRAMENT SOBRE SORRA O FORMIGÓ.
TOTALMENT EXECUTADA.

30,955 €

AMIDAMENT
10,46

IMPORT

OC11001

M2

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC O
ASFÀLTIC ESPECIAL COLOR EN CALÇADA D'IGUALS
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT. TOTALMENT
EXECUTADA.

29,824 €

507,28

15.129,119 €

OC11002

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LLOSETES NORMALS,
M2 DECORATIVES O ESPECIALS DE MORTER COMPRIMIT EN
VORERA. TOTALMENT EXECUTADA

24,682 €

10,00

246,824 €

OC11003

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE VORADA DE QUALSEVOL
ML MENA INCLÒS BASE DE FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS
A DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

OC11004

ARRENCADA I REPOSICIÓ DE RIGOLA INCLÒS BASE DE
ML FORMIGÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A DEIXALLERIA.
TOTALMENT EXECUTADA.
ARRENCADA I REPOSICIÓ EN ZONA ENJARDINADA (GESPA).
TOTALMENT EXECUTADA.

11,013 €

1,00

2,00
2,00

1.702,000 €
1.250,000 €

DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ AMB RETIRADA I TRANSPORT DE
RESIDUS A DEIXALLERIA. TOTALMENT EXECUTADA.

21,437 €

105,00

2.250,911 €

TUB DE P.V.C. SÈRIE LLISA DE 110 mm. DE DIÀMETRE 4
ATMOSFERES DE PRESSIÓ AMB UN ESPESSOR DE 3,2 mm.

4,870 €

296,00

1.441,520 €

2,690 €

304,00

817,760 €

UD TALL DE CARRIL NOCTURN
UD TALL DE CARRIL DIÜRN

OC11008

M3

OC11009

ML

OC11010

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA A L' INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, DE 110 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
ML
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTA DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES.

REPARACIÓ TUBULAR VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE
CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL
MATEIX DIÀMETRE QUE L'EXISTENT, MANIGOT
ML D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE MITJA
CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL
CONJUNT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A
LLARGADES FINS A 2m TOTALMENT EXECUTADA.

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT
EXCAVACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE
PE DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, DEL MATEIX DIÀMETRE QUE L'EXISTENT,
ML
MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ
DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT
DEL CONJUNT, PER A LLARGADES FINS A 2m. TOTALMENT
EXECUTADA.

34,980 €

47,546 €

2,00

1,00

7,00

211,816 €

OC11014

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 1 TUB DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA,
LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
ML
EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT,
BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

36,926 €

10,00

369,264 €

OC11015

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA,
LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
ML
EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE PROFUNDITAT,
BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN PANOT INCLÒS
LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

36,829 €

152,00

5.597,978 €

OC11016

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø REPOSICIÓ 11 cm. DE
DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A
ML L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 60 cm. DE
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN
VORERES DE RAJOLA ESPECIAL DECORATIVA COLOR
INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTADA.

36,382 €

10,00

363,820 €

OC11017

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLOS SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE 4 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA,
LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS
ML
EXCAVACIÓ EN RASA DE 60 x 80 cm. DE PROFUNDITAT,
BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES.
TOTALMENT EXECUTADA.

46,308 €

74,00

3.426,755 €

OC11018

M3 FORMIGÓ AMB UNA RESISTÈNCIA DE 250 Kg./m3.

45,640 €

226,00

10.314,640 €

OC11019

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB
PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE 0,40 m
D'AMPLADA PER 0,60 m. DE PROFUNDITAT, INCLOENT
ML
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11
cm DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR, TOTALMENT EXECUTADA.

24,722 €

10,00

247,218 €

UT

SUBMINISTRAMENT FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT
PER A ARMARI REGULADOR ANTIVADALIC AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE
DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15
cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT

67,020 €

1,00

67,020 €

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE FONAMENT DE FORMIGÓ
PREFABRICAT PER A ARMARI ANTIVADALIC AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE
DIMENSIONS 53 x 32,5 x 35 cm. AMB UN ENCASTAMENT DE 15
cm. I DOS FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. TOTALMENT
EXECUTAT.

68,159 €

1,00

68,159 €

11,013 €

851,000 €
625,000 €

OC11006
OC11007

5,970 €

30,259 €

10.564,000 €

534,673 €

M2

OC11012

1900,00

89,56

OC11005

OC11011

5,560 €

OC11013

CANALITZACIÓ EN VORERA O PASSEIG CENTRAL AMB
PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT RASA DE 0,40 M
D'AMPLADA PER 0,60 M DE PROFUNDITAT, INCLOENT
ML
SUBMINISTRAMENT I INSTALACIO DE 1 TUB DE PE ø 11 CM
DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A
L'EXTERIOR. TOTALMENT EXECUTAT I EN FUNCIONAMENT.

323,789 €

69,960 €

47,546 €

OC11020

OC11021

PRESSUPOST
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OC11022

OC11023

OC11024

UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL, AMB DOSIFICACIÓ
DE 250 Kg/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 90 cm DE COSTAT i 1
m DE PROFUNDITAT, INCLOSOS ELS PERNS D' ANCLATGE.
TOTALMENT EXECUTAT.

UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 2400 AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 cm.
DE COSTAT I 60 cm. DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA
ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA,
INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. TOTALMENT
EXECUTAT.

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTALA·LACIÓ DE SEPARADOR VIAL
PER A CARRIL BICI DE CAUTXÚ SÒLID NEGRE EN UN BLOC
COMPACTE AMB TIRES REFLECTANTS DISENYATS PER A
SEPARAR ELS CARRILS (BUS, BICICLETES…). INCLÒS ELS
MATERIALS NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

308,805 €

79,122 €

11,980 €

2,00

8,00

72,00

617,610 €

862,560 €

UT

OC11026

UT

NETEJA I ADEQUACIÓ PERICÓ EXISTENT DE QUALSEVOL
MIDA. TOTALMENT EXECUTADA.

24,948 €

1,00

24,948 €

OC11029

UT

SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x
500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE.

23,847 €

1,00

23,847 €

OC11030

UT

COL.LOCACIÓ I MUNTATGE PLACA DE PRESA DE TERRA DE
500 x 500 x 3 mm EN PERICÓ DE REGISTRE.

35,091 €

1,00

35,091 €

OC11031

OC11032

UT

UT

109,853 €

AMPLIACIÓ DE PERICÓ DE 40 x 40 cm AMB CABLES EN
SERVEI, A PERICÓ DE 60 x 60 cm. SENSE PÈRDUA DE
SERVEI, RECONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I FONS DEL
MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. TOTALMENT
EXECUTAT

211,570 €

ARRANCADA I REPOSICIÓ DE PEDRES DE GRANIT QUE
FORMEN EL GUAL, PER PODER ACCEDIR A COMPROVAR EL
PAS DE CALÇADA. INCLÒS TALL DE PEDRA PER PERICÓ SI
FOS NECESSARI. TOTALMENT EXECUTAT.

108,250 €

OC11034

UT

OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS

2,320 €

OC11035

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PLANXA D'ACER PER
M2 A PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS EN ZONES DE COTA
ESCASSA

38,080 €

11,00

1,00

2,00

11,00
15,00

571,200 €

12,00

3.619,680 €

SEM12004

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 13/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

501,939 €

14,00

7.027,150 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 11/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

254,280 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 AMB
TECNOLOGIA LED DE 42 VCA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

PRESSUPOST

6,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE
TRÀNSIT BÀSIC DE 42 VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

REG12503

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS
REARMABLES (MAGNETOTÈRMIC + DIFERENCIAL) PER
REGULADOR DE TRÀNSIT.

REG12504

UT

SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES DE 42 VCA.

SUP13002

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA POLIÈSTERFIBRA DE VIDRE DE 2,40 m D'ALTURA ÚTIL, 100 mm DE
DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL i 35 cm
D'ENCASTAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES.

SUP13006

UT

SUP13007

1.914,420 €

6.536,790 €

1,00

6.536,790 €

483,000 €

1,00

483,000 €

40,630 €

12,00

487,560 €

177,420 €

8,00

1.419,360 €

SUBMINISTRAMENT PEÇA TAPAJUNTES PER COLUMNA
SEMAFÒRICA, DE POLIÈSTER, I DIÀMETRE EXTERIOR ENTRE
20 I 24 cm.

26,320 €

8,00

210,560 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SUPORT DE 270 mm DE
SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

37,230 €

8,00

297,840 €

SUP13011

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SEIENT D'ACER
GALVANITZAT PER A BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT

21,220 €

2,00

42,440 €

SUP13012

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER
ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS, SUPORT EN EL CENTRE I
UN BRAÇ DOBLE DE 500 mm. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

21,220 €

10,00

212,200 €

SUP13013

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL D'ACER
GALVANITZAT DE 6m D'ALTURA ÚTIL I 190 mm DE DIÀMETRE
INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 mm REFORÇAT A LA BASE
AMB 4 mm FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE
5,50 m. (MODEL HOMOLOGAT). TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT

997,990 €

2,00

1.995,980 €

SUP13014

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BAIXANT PER SEMÀFOR
EN BÀCUL. TOTALMENT INSTAL·LAT I ENFUNCIONAMENT

24,740 €

2,00

49,480 €

CAB14001

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR
ML AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16 mm2. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

2,240 €

252,00

564,480 €

CAB14002

ML

4,520 €

252,00

1.139,040 €

CAB14003

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA
TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS
ML
UNE 21123: RV 0,6/1KV 2x10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

2,830 €

10,00

28,300 €

CAB14004

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONNEXIÓ A
SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA,
ML
DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,570 €

10,00

15,700 €

25,520 €

301,640 €

319,070 €

UT

6,00

216,500 €

SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE MÒDUL SEMÀFOR
11/200 QUADRAT DE COSTAT 200 mm. AMB EL SISTEMA PER
A INVIDENTS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT

SEM12006

REG12501

319,070 €

211,570 €

UT

2,00

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR 12/200 BICI
AMB VIANANT AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VCA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

1.208,383 €

SEM12001

SEM12005

UT

632,978 €

PERICÓ DE 60 x 60 cm. CONSTRUÏDA AMB MAONS GERO I
FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA
CORRESPONENTS. TOTALMENT EXECUTAT.

OC11025

SEM12007

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE
AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 35 mm2 DE SECCIÓ PER A
PRESES DE TERRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

508,560 €

1.914,420 €
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CAB14005

CAB14006

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
CONNEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, ARMAT,
ML
DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123: RVFV 0,6/1KV 4X2,5 MM2.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE FTP CAT 5e O
CAT6. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERCONNEXIÓ PER
CABLE DE 10 PARELLS, DINS D'ARMARI. INCLÒS EL
MATERIAL I LA INSTAL·LACIÓ

SHV16001

UT

SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A OBRA EN CIUTAT. INCLÒS
EL CARTELL D'OBRA, BARRERES DE FORMIGÓ O PVC,
LLUMINARIES, I TOTES ELS ELEMENTS I EQUIPS NECESARIS
PER A MANTENIR LA SEGURETAT VIÀRIA TANT DE VIANANT,
CICLISTES O VEHÍCLES.

SHV16002

M2

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT
(PINTURA ACRÍLICA)

SHV16003

M2

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT FRESSAT
(PINTURA TERMOPLÀSTICA)

SHV16004

CAB14007

2,080 €

1,640 €

170,570 €

725,00

50,00

5,00

1.508,000 €

9,600 €

125,00

1.200,000 €

13,050 €

580,00

7.569,000 €

PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER
ML A LIMITACIÓ DE CALÇADES, AMB PRODUCTE
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT (SPRAYPLÀSTIC)

0,580 €

74,00

42,920 €

SHV16005

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER
ML SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I CARRIL BICI,
RESERVAT A BICICLETES

0,220 €

72,00

15,840 €

SHV16006

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, PER A
LIMITACIÓ DE CALÇADA

0,290 €

74,00

21,460 €

SHV16007

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A
LIMITACIÓ DE CALÇADA

0,380 €

74,00

28,120 €

SHV16008

ML

PINTAT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A
SEPARACIÓ DE CARRIL BUS-TAXI

0,460 €

24,00

11,040 €

SHV16009

ML

PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A
PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS

5,500 €

53,00

291,500 €

SHV16010

INCREMENT DEL PREU UNITARI PER ADDICIÓ DE
MICROESFERES DE VIDRE A LA SENYALITZACIÓ
ML HORITZONTAL AMB PINTURA QUE INCORPORI
MICROESFERES DE VIDRE EN LA PROPORCIÓ SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT

0,870 €

53,00

46,110 €

MUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI
EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT

86,650 €

4,00

2,800 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR
ANTIVANDALIC DEL QUADRE TIPUS G1-T O SIMILIAR MODEL
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ QUE DISPOSA D’UN
ESPAI INDEPENDENT AMB UNA PORTA. ACER INOXIDABLE
AISI 304, 100% RECICLABLE. PINTURA EXTERIOR
NORMALITZADA COLOR GRIS RAL 7032. TEJADILLO DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA. PANYS ANTIVANDÀLIQUES
OCULTABLES AMB SUPORT PER BLOQUEIG AMB CADENAT.
REIXETES DE VENTILACIÓ LATERALS. BANCADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 DE 300 MM. D'ALTURA. PLANTILLA
D'ACER INOXIDABLE PER A ENCASTAR A LA
FONAMENTACIÓ. GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 I IK
10.TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

543,430 €

1,00

543,430 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR
ANTIVANDALIC D'ACER INOXIDABLE DEL TIPUS M3 RK BN/
MODEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 1000 mm AMB
MECANISME DE CLAU DE GUÀRDIA INCORPORAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

727,470 €

1,00

727,470 €

UT

PROGRAMARI D'INTEGRACIÓ ALS SERVIDORS EXISTENTS I
AL CLIENT EXISTENT PER A LA DESCÀRREGA DE DADES,
CONTROL D'ALARMES, MANTENIMENT I CONFIGURACIÓ.
INCLÒS LA INTEGRACIÓ DE LES DADES DE DETECCIONS I
EMPARELLAMENTS EN LA BASE DE DADES DEL
AYUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. TOTALMENT
INSTAL·LAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT.

889,000 €

1,00

889,000 €

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MÒDUL DE
COMUNICACIÓ VIA GPRS AMB TARJETA SIM. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. INCLÓS PREU DE
LLOGUER DE LA TARJETA SIM

995,000 €

1,00

995,000 €

UT

LLICÈNCIA SW TRAFFIC ITS. LLICÈNCIA TRAFFIC ITS CENTRE DE CONTROL, MOSTRA EN TEMPS REAL,
INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE TRÀNSIT,
MITJANÇANT ELS EQUIPS INTEGRATS AL MATEIX. INCLOU
LA INSTAL.LACIÓ COMPLETA.

1.932,000 €

1,00

1.932,000 €

PARTIDA PER LA SEGURETAT I SALUT A L´OBRA EN BASE A
L´ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT

2.333,330 €

1,00

2.333,330 €

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS.

1.373,530 €

1,00

1.373,530 €

UT

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'ESTUDI TÈCNICECONÒMIC PER PART DE E-DISTRIBUCIÓ PER LA
INSTAL.LACIÓ DE NOVES ESCOMESES I ADEQUACIÓ DE
ESCOMESES EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS
REARMABLES, COST DE PROJECTES I MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT.

2.250,000 €

1,00

2.250,000 €

ML PRE-MARCATGE

PUM19001

PUM19002

PRO20001

346,600 €
PSYS21001 UT

SHV16012

UT

DEMUNTATGE DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI
EXTRUSSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT

5,310 €

4,00

21,240 €

SHV16013

UT

MUNTATGE DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
URBANA

6,000 €

4,00

24,000 €

SHV16014

UT

DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MÈNSULA D'ACER
GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DE SENYAL AL PAL DE
SUPORT DE SEMÀFORS O ALTRES

6,540 €

4,00

26,160 €

SHV16015

UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FLEIX D'ACER
INOXIDABLE PER A SUBJECTAR LA SENYAL AL FANAL
D'ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR

1,250 €

4,00

5,000 €

SHV16016

UT

RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL I PLAQUES
COMPLEMENTÀRIES

3,000 €

4,00

12,000 €

SHV16017

UT

RETIRADA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
URBANA

6,000 €

4,00

24,000 €

PRESSUPOST

0,700 €

SHV16020

ARM02

4,00

600,000 €

852,850 €

3.140,000 €

UT

4,00

82,000 €

4,00

SHV16011

150,000 €

UT

ARM01
785,000 €

INSTAL·LACIÓ DE TALL DE CARRIL AMB LA SENYALITZACIÓ
CORRESPONENT SENSE TREBALL ESPECÍFICS A EXECUTAR
EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

SHV16019

PAL21001

PAL21002
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Obra

Capítol

1

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE
JOANA RASPAL

IMPORT

1
1.1

OBRA CIVIL

59.485,992 €

1.2

INSTAL.LACIÓ

45.608,500 €

1.3

POSADA EN MARXA

Preu total
indivisible

1.884,000 €

1.4

PROGRAMACIÓ

Preu total
indivisible

1.932,000 €

1.5

PARTIDA PER LA SEGURETAT I SALUT A L´OBRA EN BASE A L´ESTUDI I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT

2.333,330 €

SUBTOTAL

Capítol

Obra

Preu total
indivisible

2.1

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS.

2.2

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC PER PART
DE E-DISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE NOVES ESCOMESES I ADEQUACIÓ
DE ESCOMESES EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS REARMABLES, COST DE
PROJECTES I MATERIALS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT.

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE
JOANA RASPAL

PRESSUPOST

1.373,530 €

2.250,000 €

SUBTOTAL

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE
JOANA RASPAL

IMPORT

1
1.1

OBRA CIVIL

51,79%

1.2

INSTAL.LACIÓ

39,71%

1.3

POSADA EN MARXA

1,64%

1.4

PROGRAMACIÓ

1,68%

1.5

PARTIDA PER LA SEGURETAT I SALUT A L´OBRA EN BASE A L´ESTUDI I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT

2,03%

SUBTOTAL

111.243,822 €

IMPORT

2

Capítol

1

Capítol

IMPORT

2
2.1

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS.

1,20%

2.2

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC PER PART
DE E-DISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE NOVES ESCOMESES I ADEQUACIÓ
DE ESCOMESES EXISTENTS. INCLOU LES PROTECCIONS REARMABLES, COST DE
PROJECTES I MATERIALS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT.

1,96%

SUBTOTAL

3.623,530 €

114.867,352 €

96,85%

PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ
ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE
JOANA RASPAL
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100,00%
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Capítol

IMPORT

1
1.1

OBRA CIVIL

59.485,992 €

1.2

INSTAL.LACIÓ

45.608,500 €

1.3

POSADA EN MARXA

Preu total indivisible

1.884,000 €

1.4

PARTIDES ALÇADES

Preu total indivisible

1.932,000 €

1.5

PARTIDA PER LA SEGURETAT I
SALUT A L´OBRA EN BASE A
L´ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT

2.333,330 €

SUBTOTAL 111.243,822 €
Capítol

IMPORT

2
2.1

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
A IMPREVISTOS.

2.2

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
SEGONS L'ESTUDI TÈCNICECONÒMIC PER PART DE EDISTRIBUCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ
DE NOVES ESCOMESES I
ADEQUACIÓ DE ESCOMESES
EXISTENTS. INCLOU LES
PROTECCIONS REARMABLES, COST
DE PROJECTES I MATERIALS
NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT, PROVAT I EN
FUNCIONAMENT.

1.373,530 €

Preu total indivisible

2.250,000 €

SUBTOTAL

3.623,530 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 114.867,352 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………………………
13 % Despeses generals sobre 114.867,532 €……………………………………………………………
6 % Benefici industrial sobre 114.867,532 €……………………………………………………………

Subtotal
21 % IVA SOBRE 136.692,149 €……………………………………………………………………………..

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

PRESSUPOST

114.867,352 €
14.932,756 €
6.892,041 €

136.692,149 €
28.705,351 €
165.397,500 €
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