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1 MEMÒRIA

S’adjunta la documentació base de la qual parteix el projecte, a l’Annex núm. 1: Antecedents

1. AGENTS
La redacció del present “Projecte executiu d’adequació del perímetre de la plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals
i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona” va ser adjudicat per l’ajuntament de Sant Joan de
Mediona a Helena Cardona Tamayo, arquitecta col·legiada número 70094/0, amb data de maig de 2020 i número d’expedient
X2020000197.

L’àmbit d’actuació es centra en el perímetre sud-est de l’actual plaça pavimentada format per talussos i puntualment en el
perímetre nord adequant i incorporant noves zones per seure.

El projecte s’ha redactat segons els criteris definits pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Mediona.

3. PLANEJAMENT
Sòl urbà. P2- ESPAIS LLIURE-ZONES VERDES. Places
Informació estreta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mediona amb data de febrer de 2012 publicat al web de
l’ajuntament: https://mediona.cat/ordenacio-urbanistica/

La superfície de l’actuació és de 660,43m².

2. ANTECEDENTS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La plaça dels Països Catalans està ubicada al nucli urbà de Sant Joan de Mediona del municipi de Mediona, a la comarca de l’Alt
Penedès. La plaça està limitada pel carrer d’en Florenci Gustems i el carrer Cases noves, per un costat i, per l’altre, per la
mitgera de l’edifici del Casal de Mediona i uns camps de propietat privada.

4. OBJECTE
L’objecte d’aquest projecte és definir les obres i actuacions a realitzar per poder portar a terme el “Projecte Bàsic i Executiu
d’adequació del perímetre de la plaça dels Països catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci
Gustems a Sant Joan de Mediona”.

El projecte de remodelació de la plaça forma part d’un pla estratègic impulsat per l’ajuntament de Mediona per incorporar la
perspectiva de gènere i sostenibilitat a la planificació i disseny urbà del seu municipi amb la participació activa del seu veïnat.
La cooperativa Col·lectiu Punt 6 SCCL, com expertes en Arquitectura i Urbanisme Feminista, ha realitzat l’assessorament,
coordinació i acompanyament en la redacció i l’execució dels projectes que es necessiten per l’acabament de les obres del Pla
de Barris a Sant Joan de Mediona en l’any 2020.

L’àmbit d’actuació del projecte s’ha definit tenint en compte els següents criteris1:
•

Les obres previstes inclouen la reurbanització de carrers i espais públics i la rehabilitació d’un edifici singular, incorporant criteris
des d’una perspectiva de gènere. Col·lectiu Punt 6 ha desenvolupat l’assessorament en la selecció dels equips redactors que
garanteixin la incorporació d’aquests criteris. La redacció del present projecte ha estat assignat a l’arquitecta Helena Cardona
Tamayo, experta i especialista en incorporar criteris de gènere transversal al disseny urbà dins l’Associació Equal Saree.

•

El procés per a la redacció del present projecte es va iniciar a partir dels resultat de la diagnosi comunitària realitzada per
Col·lectiu Punt 6 i ha continuat amb el seu seguiment dels treballs encarregats als equips redactors amb diversos formats de
comunicació: visites i reunions transversals entre totes les parts per acompanyar l’aplicació dels criteris en el disseny i fins a la
redacció dels projectes executius durant tot el procés (març-maig 2020).

•

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Els criteris exposats a continuació han estat elaborats per Col·lectiu Punt 6 i es descriuen amb més detall al document
“Transversalitat del Punt 6” citat a l’apartat d’antecedents. A continuació, s’explica com es duen a terme al projecte els diferents
criteris.

El projecte s’ha definit seguint els criteris de disseny transversals, de gènere, de sostenibilitat i d’accessibilitat recollits al
document “Transversalitat del punt 6 de la llei de barris. Execució del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona amb perspectiva de
gènere i sostenibilitat” elaborat per la cooperativa Col·lectiu Punt 6 amb data de maig de 2020. (Veure Annex 1. Antecedents)
i compleix amb els següents objectius:
•
•
•

Millorar les condicions ambientals, espacials i funcionals de la plaça actual per adequar-la a les expectatives i activitats
que desenvolupa la comunitat. Acabar de plantejar les relacions entre el parc infantil, la natura, la plaça i les activitats
temporals que es donen com per exemple, mercat setmanal, festes, etc.
Definir el perímetre de les façanes naturals de la plaça i aprofitar l’oportunitat de plantejar relacions diverses amb el
medi natural: amb l’aigua del rierol per promoure la cura del medi ambient, amb el talús com a zona de joc, amb el
verd de la natura per a gaudir de façanes enjardinades, etc., i possibilitar la relació perduda amb l’aigua com element
d’identitat del poble.
Resoldre l’accessibilitat l’aparcament del C/Cases Noves per donar continuïtat als desplaçaments i tasques quotidianes
de les persones que viuen al nucli i de totes les que venen dels nuclis dispersos del municipi.

5.1 Criteris Generals
C1. Atenció als requeriments de les activitats actuals per acompanyar les diverses quotidianitats i consolidar-la com a plaça
principal de Mediona.
El projecte planteja millorar les qualitats dels espais i integrar nous usos amb la voluntat de potenciar espais de trobada d’ús
compartit i d’apropiació veïnal incorporant nous elements de mobiliari i de vegetació. En conjunt, la plaça permet La intervenció
manté lliure l’espai central de la plaça per respectar les activitats temporals que es donen com per exemple el mercat setmanal,
la Festa de la cervesa o altres, etc.

Consolidació de les xarxes quotidianes.
Priorització d’una mobilitat sostenible.
Contribució a la planificació estratègica del municipi.

La documentació prèvia per a la realització del Projecte Executiu es basa en:
• Document “Transversalitat del punt 6 de la llei de barris. Execució del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona amb
perspectiva de gènere i sostenibilitat” elaborat per la cooperativa Col·lectiu Punt 6 amb data de maig de 2020.
• Estudis previs “Adequació del perímetre de la plaça dels Països Catalans” redactat per Helena Cardona Tamayo amb
data 14 de març de 2020.

C2. Atenció a la convivència i els treballs de cura.
El disseny del projecte ha tingut en compte l’ús intergeneracional de la plaça així com la presència de persones cuidadores de
gent gran i infància. Es busquen espais diversos, agradables i confortables generant nous espai d’estada al perímetre de la plaça.
Per un costat, es reubiquen els bancs del costat sud amb nous parterres amb vegetació i arbrat. Al costat nord, es generen unes
“illes d’estada” mitjançant la implantació d’unes plataformes de fusta que fan alhora de banc i taula. Uns nous espais que es
poden utilitzar per fer el pícnic, dibuixar, jocs de taula, etc. Finalment, al costat est, es manté el banc existent i s’ubiquen troncs
d’arbres per generar un espai informal d’estada.

Les obres d’execució del present projecte estan condicionades per una actuació prèvia: les obres del projecte executiu de
l’aparcament ubicat al final dels C/Cases Noves redactat per l’equip Entre Vinyes Arquitectura.

1

Extrets del document “Transversalitat del punt 6 de la llei de barris. Execució del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona amb perspectiva de gènere i
sostenibilitat”
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o

C3. Diversificació de les zones de jocs
L’actual zona de jocs és intervinguda per la necessitat d’incorporar el nou itinerari accessible i s’aprofita aquesta intervenció
per incorporar noves opcions de joc que fomentin l’experimentació i el moviment. Dues de les estructures es reubiquen a altres
espais públics del municipi o es guarden al magatzem municipal, mentre que un dels balancins es reubica al mateix sorral.
D’altra banda, s’inclou una nova estructura de joc inclusiu per fomentar el joc amb la sorra i s’incorporen jocs en desnivell als
talussos: tobogans i zones d’escalada. Finalment, i amb un caire més informal, es disposen uns troncs de fusta al voltant d’un
nou arbre per generar altres activitats lúdiques i de calma.

•
•

5.4 Paviments
L’actuació preveu 5 tipus de paviments adaptats a les necessitats de les diferents activitats previstes.

C4. Plantejament amb elements d’ús relacionats amb la vegetació i/o el mobiliari
Es genera un nou límit entre la plaça i la zona de jocs a través d’uns parterres longitudinals amb nova vegetació arbustiva i nou
arbrat per protegir aquesta zona i per fer més confortable l’estada de les persones cuidadores. Els bancs existents en aquesta
zona es reubiquen propers als parterres.

•

•
C5. Integració del paisatge en la solució formal dels talussos
Una de les principals actuacions és la de millorar els límits actuals de la plaça en relació amb l’entorn natural. Es planteja una
intervenció d’aspecte natural amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals del lloc intervenint en els talussos actuals,
utilitzant materials naturals com la fusta i escollint vegetació autòctona i de baix manteniment. Amb la nova intervenció es
facilita l’accés al rierol, i per tant, es recupera la relació perduda amb l’aigua com element d’identitat del poble.

•
•
•

C6. Utilització de materials renovables i de vegetació autòctona
L’ús de fusta i elecció d’arbres i plantes arbustives pròpies de la zona per facilitar el manteniment i que requereixin poca aigua.

Paviment de lloses de formigó tipus Vulcano de la casa Breinco o equivalent per a la zona on s’ha enderrocat la sorra.
Aquest nou paviment dona continuïtat al paviment actual, pel qual les seves i dimensions i tonalitat han de ser com
les existents. També es preveu el mateix tipus de llosa amb gravat direccional per indicar inici de rampa.
Sauló estabilitzat del tipus Aripaq o equivalent per a la generació de l’itinerari accessible. Aquest paviment dona un
aspecte continu i natural i alhora és accessible.
Sorra garbellada d’1 a 2mm de cantell rodó per a la zona de jocs segons indicacions de plànols. També s’aportarà sorra
nova a aquelles zones on sigui necessari degut a la reubicació i implantació de noves estructures de joc.
Terra vegetal i acabat amb hidrosembra per als talussos.
Terra vegetal i acabat amb encoixinat d’escorça de pi per als parterres.

5.5 Elements urbans
Bancs
Es proposa realitzar uns elements amb funció de “taules-banquetes” fets a mida amb llistons de fusta de pi que donen resposta
a les funcions de seure i de descans, al mateix temps que generen una zona de pícnic o jocs de taula. Veure d’especejament i
detalls als plànols de Mobiliari urbà.
En quant als bancs existents, es reubiquen 3 exemplars del costat sud de la plaça.

C7. Millora de les experiències sensorials.
Amb la nova intervenció es busca proporcionar noves sensacions per als sentits: noves olors i colors (vegetació), zones fresques,
i nous espais per contemplar i gaudir de la natura i el paisatge a través dels talussos enjardinats.
C8. Solució de l’accessibilitat a l’aparcament en el C/ Cases Noves.
Amb l’objectiu de resoldre l’accessibilitat al nou aparcament ubicat al final del carrer Cases noves (fora de l’àmbit) i donar
continuïtat als desplaçaments i tasques quotidianes de les persones que viuen al nucli es proposa generar un itinerari accessible
sobre el talús del perímetre sud de la plaça amb un pendent màxim del 6% i salvant un desnivell de 2,8 metres. S’incorpora una
escala entre el primer i el tercer tram de la rampa per reduir el recorregut a aquelles persones que no necessitin utilitzar la
rampa. Durant el recorregut es garanteix la bona visibilitat i la percepció de seguretat tenint una il·luminació homogènia del
mateix.

Estructures de joc
El projecte preveu diferents estructures de joc. A la zona del sorral, en substitució a la caseta-tobogan s’ha escollit un joc inclusiu
de la casa BDU o equivalent (model Caterpillar tipus 02) amb el qual es pot jugar des dels dos costats promovent el joc
comunicatiu i interactiu entre nens i nenes i amb la sorra.
Als talussos es preveuen 2 zones de joc en desnivell en funció de l’edat. La zona amb menor desnivell (1m), disposa d’un tobogan
d’acer inoxidable d’1m d’alçada i 1m d’amplada i d’una tarima de fusta amb elements per trepar i una escala incorporada per
facilitar la pujada a les persones cuidadores. La zona amb major desnivell (2,4m), disposa d’una tobogan d’acer inoxidable de
2,4m d’alçada i 0,5m d’amplada i una tarima amb element per trepar i cordes. Tots els elements de joc son de la casa BDU o
equivalent.

5.2 Enderrocs
Enderroc parcial del paviment de lloses de formigó per a generació de parterres i substitució per paviment podotàctil i enderroc
del paviment de sorra del sorral per a la generació del talús de terra compactada. Enderroc parcial del mur de gabions per a
generar el replà d’arribada de l’itinerari accessible. Retirada de gairebé la totalitat de les peces de vorada que delimiten el sorral.
Retirada del revestiment horitzontal i vertical (llistons de fusta i peces de suro) de la bancada de formigó de la zona de bitlles.
Retirada de les dues taules de jocs ubicades a la zona nord de la plaça i de tres estructures de joc (caseta amb tobogan, caseta
per a trepar i balancí -aquest últim per a reubicar-). Retirada de les lluminàries dels fanals existents a l’espai central de la plaça.
Retirada dels 3 bancs situats al límit sud de la plaça amb el sorral per a posterior reubicació. Retirada de 3 exemplars d’arbres
ubicats al sorral per a posterior transplantament en altra zona del municipi i retirada de les males herbes i arbustives de la zona
prevista per al camí d’accés al rierol.

Finalment, a la zona verda, es preveu disposar troncs de fusta encastats a terra per promoure altres jocs o un espai d’estada
més informal.
Papereres
Es preveu la col·locació d’una paperera propera a la zona de jocs i la substitució de dues existents pel model MAYA de
Santa&Cole o equivalent. Color negre.
La informació d’aquest apartat s’amplia en l’Annex núm. 6: Mobiliari urbà.

5.3 Talussos
S’han classificat 3 tipus de talussos en funció de les actuacions a realitzar en cadascun d’ells:
•

45-70º de pendent. Contenció del talús amb travesses de fusta de pi tractades a l’autoclau i ancorades al
terreny mitjançant rodons i formigó.
Talús tipus 2. Modificació de talús existent a través del reperfilat del terreny i aportació de noves terres. Estabilització
del talús amb sistema d’hidrosembra.
Talús tipus 3. Aportació de noves terres, prèvia extracció de pedres, moldejat i preparació del terreny. Estabilització
del talús amb sistema d’hidrosembra.

5.6 Plantacions
La vegetació proposada en aquest projecte pretén la implantació d’elements vegetals que requereixen poc manteniment pel
que fa sobretot a les necessitats hídriques. S’han escollit espècies per la seva bona adaptació al clima mediterrani, en que es
poden produir llargues temporades sense aportació d’aigua de pluja. Un factor que també s’ha tingut en compte és la gama
cromàtica i els moments de floració al llarg de l’any.

Talús tipus 1. Generació de terraplè amb tongades de terra compactada. Dos sistemes d’estabilització/contenció del
talús en funció del pendent:
o 35º-40 de pendent . Estabilització del talús amb sistema d’hidrosembra.
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Arbrat
S’han escollit 3 espècies diferents en funció de la seva ubicació i ús de l’espai:
• Zona parterres. S’ha escollit l’espècie Morus alba “fruitless” (morera sense fruit) per als parterres que limiten la zona
de jocs amb la plaça per generar benestar i confort (fulla caduca i ombra densa) a les persones cuidadores que
acompanyen a infants.
• Zona talús. Per al talús s’han escollit 2 exemplars de prunus dulcis (ametller) per a marcar punts singulars del camí:
l’escala que fa de drecera i el replà superior de la rampa, acompanyat d’un espai per seure. Aquesta espècies, a més,
és un arbre característic de la zona.
• Zona verda. S’escull 1 exemplar d’arbre Liquidambar styraciflua worplesdon al voltant d’una zona d’estada informal
amb troncs de fusta. El seu fullatge vermellós durant la tardor dota aquest espai d’un caràcter diferent.

També es preveuen punts de llum tipus balisa als diferents replans de l’itinerari accessible del model Focus 2 (180º) de color
negre d’ATP o equivalent amb 2xLED GU10 i una potencia 9 W. La intenció d’aquestes balises és donar suport a la il·luminació
actual de la plaça i marcar el recorregut del camí.

Arbustives
• Zona parterres. S’escullen dues espècies amb tonalitats cromàtiques diferents per embellir l’espai: la Lavanda i la Salvia
microphilla royal bumble. Ambdues poden arribar a alçades entre 60-80cm pel qual la seva funció, a més d’embellir
l’espai, és la de resguardar la zona de jocs de l’espai central de la plaça.
• Zona talús. Com a tel de fons, a tot el talús es plantarà una barreja de llavors de diferent espècies (tipus prado enano)
amb el sistema d’hidrosembra. Aquesta barreja de llavors inclou diferents espècies amb flor per a que floreixin en
diferents moment de l’any. Al voltant de les tarimes de fusta dels jocs en desnivell del talús es plantaran arbustives del
tipus Viburnum tinus “Eve Price” per protegir la vegetació d’hidrosembra de les possibles pujades i el desgast del talús
en aquests punts. Aquesta espècie pot arribar a tenir fins a 1-1,5m d’alçada i floreix durant els mesos d’hivern amb
una tonalitat rosàcia-blanquinosa. A més, a llocs puntuals es plantaran exemplars de cirereta d’arboç per marcar els
límits superiors de la zona de jocs. Destacant per la seva alçada superior la resta d’arbustives i pel color del fruit.
• Finalment, apareixen uns exemplars puntuals de les arbustives anteriors marcant l’accés al rierol.

6.1 Operacions preparatòries i Enderroc
En una primera fase, es procedirà a l’enderroc parcial del paviment (lloses de formigó, sorra) així com els seus elements
delimitadors corresponents (vorada que delimita el sorral). S’enderrocarà fracció del mur de gabions fins a la cota 439,05m.
També es retiraran els elements de mobiliari indicats a plànols (taules de joc, estructures de joc, bancs). I retirada dels 3
exemplars d’arbres del sorral.

La informació d’aquest apartat s’amplia en el punt 11. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions
de serveis i en l’Annex núm. 4: Serveis proposats

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
A continuació es fa una relació de les activitats bàsiques que composen les obres, així com la seva ordenació seqüencial:

En un segon moment, es retiraran les lluminàries dels fanals existents i el revestiment horitzontal i vertical (llistons de fusta i
peces de suro) de la bancada de formigó de la zona de bitlles.
Totes les runes procedents dels enderrocs seran transvasades a un abocador autoritzat. Les taules de joc i les estructures de
joc que no es reubiquin al projecte es recol·locaran o dipositaran als magatzems municipals.
6.2. Generació de talussos
Talús tipus 1. Generació de terraplè
· Preparació de la superfície d’assentament. Escarificació i compactat del terreny i posterior extracció i retirada de tot material
inadequat fins a la profunditat que s’indiqui als plànols.
· Extensió de les tongades. Es realitza l’abocament del material en munts i es van estenent les tongades vigilant que el gruix es
mantingui. Verificar que la capa superior de cada tongada tingui el pendent necessari per a la correcta evacuació de l’aigua
sense que s’erosioni.
· Dessecació o humectació de les tongades. S’humidificarà la superfície agregant aigua fins que tingui la densitat necessària o
es dessecarà la tongada, per escarificació o barreja amb un altre material més sec.
· Compactació de cada tongada. Es procedeix a la compactació mecànica, passant el corró la quantitat de vegades que sigui
necessari fins obtenir una densitat superior a l’obtinguda a l’assaig Próctor normal.
· Replanteig del camí. Els treballs de replanteig es realitzaran periòdicament a mesura que puja el terraplè.
· Refinament del talús i coronació. La finalització s’efectua amb el perfilat de la superfície dels talús.
· Contenció de la part inferior del talús. Excavació de terres amb pendent indicat, col·locació de travesses i ancoratge a terreny
amb rodons i forats replens de formigó.

La informació de la vegetació apareix en l’Annex núm. 5: Plantacions.
5.7 Revestiments, baranes i acabats verticals
Revestiments
A la zona de bitlles es preveu substituir l’actual revestiment per un de nou format per taulons de fusta de pi tant en el pla
horitzontal (95x45cm) com en el vertical (95x34)cm, el respatller.
Baranes
El projecte contempla 3 tipus de baranes depenent de la seva ubicació i funció tot i que estan formades pel mateix material:
rodons d’acer corrugat.
• Baraneta itinerari accessible. Amb l’objectiu de crear un element que delimiti el recorregut de l’itinerari accessible, es
disposarà un element de protecció de 20 cm d’alçada al costat del camí que delimita amb el talús de baixada. Aquesta
està formada per mòduls d’aproximadament 1 m de llargada i està ancorada lateralment a les travesses de fusta que
delimiten el camí.
• Barana mur de gabions. Sobre el mur de gabions (de 3 alçades diferents) construït amb anterioritat al present projecte
s’ubicaran dues baranes (de 25 i 95cm d’alçada) que reprodueixen la geometria del mur de gabions fins a assolir el
nivell més alt 439,60m. Aquesta està feta amb rodons d’acer corrugat i amb una separació màxima de 10cm entre els
rodons verticals per evitar l’atrapament.
• Barana rierol. Per a protegir l’eventual caiguda al rierol s’ubicarà una barana de 90cm d’alçada rodons d’acer corrugat
ancorada al terreny.

Nota: prèviament a la construcció del talús s’ha d’ubicar la làmina de geotèxtil i construir el mur de gero tangent a la E.T.
Talús tipus 2. Eixamplament i recrescut de terraplè existent
· Preparació de la superfície d’assentament per garantir la unió amb el nou. Reperfilat del terreny fins assolir pendent indicat a
plànols i retirada de tot material inadequat. Posterior compactat del terreny.
· Abocament de tongades. Es realitza l’abocament del material en munts i es van estenent les tongades vigilant que el gruix es
mantingui. Verificar que la capa superior de cada tongada tingui el pendent necessari per a la correcta evacuació de l’aigua
sense que s’erosioni.
· Dessecació o humectació de les tongades. S’humidificarà la superfície agregant aigua fins que tingui la densitat necessària o
es dessecarà la tongada, per escarificació o barreja amb un altre material més sec.
· Compactació de cada tongada. Es procedeix a la compactació mecànica, passant el corró la quantitat de vegades que sigui
necessari fins obtenir una densitat superior a l’obtinguda a l’assaig Próctor normal.
· Refinament del talús i coronació.

Acabat vertical
Es preveu pintar la totalitat dels paraments verticals de la E.T. de color clar per a poder realitzar en un futur un mural
representatiu amb la participació de la ciutadania. D’altra banda, per a protegir l’actual finestra de ventilació de la E.T. s’ubicarà
una reixa d’acer perforada.
5.8 Enllumenat
Les noves lluminàries de la plaça seran del model tipus Villa XLA de ATP o equivalent de color negre amb potències entre 15 i
46 W segons zona i amb tecnologia leds a 3000K. Aquestes es col·locaran sobre les columnes dels fanals existents.
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Talús tipus 3. Recrescut de terraplè existent.
· Preparació de la superfície d’assentament per garantir la unió amb el nou. Retirada de tot material inadequat. Posterior
compactat del terreny.
· Abocament de noves terres. Es realitza l’abocament del material en munts i es van estenent les tongades vigilant que el gruix
es mantingui. Verificar que la capa superior de cada tongada tingui el pendent necessari per a la correcta evacuació de l’aigua
sense que s’erosioni.
· Dessecació o humectació de les tongades. S’humidificarà la superfície agregant aigua fins que tingui la densitat necessària o
es dessecarà la tongada, per escarificació o barreja amb un altre material més sec.
· Compactació de cada tongada. Es procedeix a la compactació mecànica, passant el corró la quantitat de vegades que sigui
necessari fins obtenir una densitat superior a l’obtinguda a l’assaig Próctor normal.
· Refinament del talús i coronació.

6.8 Acabats verticals.
· Preparació paraments verticals.
· Pintat de paraments.
· Revestiment vertical i horitzontal de bancada i murs.
6.9 Lluminàries
· Retirada lluminàries existents.
· Subministrament dels materials.
· Instal·lació de les lluminàries.
A més de tot l’anterior, les obres inclouran:
ꞏ Les operacions que siguin necessàries per a finalitzar l’obra en condicions de qualitat i amb les toleràncies definides en els
documents del projecte.
ꞏ La neteja i la retirada d’elements auxiliars i resta de la obra.
ꞏ Conservació de l’obra executada per a la seva recepció.
Aquesta naturalesa i ordenació dels treballs s’haurà de respectar a excepció que, per error, omissió, imprevistos o canvis de
criteri, i sempre sota l’autorització de la Direcció d’Obra, facin convenient la seva modificació.

Notes: Es realitzarà un terraplè d’assaig a la zona d’obres per definir l’equip, el gruix de les tongades i la quantitat de passades
de corró per a cada material. S’ha de preveure l’accés de camions i preparar la zona abans de començar amb els treballs
d’abocament. Durant els treballs del es realitzaran les inspeccions en la zona per a comprovar l’existència d’aigua.
6.3 Pavimentació
ꞏ Replantejament i materialització de les referències topogràfiques.
ꞏ Subministrament, extensió i compactació del terreny natural.
· Replantejament i col·locació de les vorades. Les travesses de fusta del camí, portaran ja ancorades les baranetes laterals.
ꞏ Pavimentació dels trams de de sauló estabilitzat amb una base de tot‐ú de 15cm i dels trams de lloses de formigó sobre una
base de 20 formigó i 4 morter.
· Preparació de les capes drenants dels parterres.
· Totes les operacions que calguin per acabar les obres en les condicions de qualitat amb les toleràncies definides en els
documents del projecte.

7. NORMATIVA D’APLICACIÓ I ORDENANCES MUNICIPALS
• Es compleix la normativa següent relativa a espais de joc infantil:
UNE-EN 1177, de mayo 2008. Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Determinación
de la altura de caída crítica.
UNE-EN 1176-1, de febrero de 2009. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo

6.4 Mobiliari urbà
ꞏ Replantejament de la ubicació dels elements urbans (mobiliari, estructures de joc, paperera)
ꞏ Subministrament dels materials.
ꞏ Execucions dels fonaments necessaris.
ꞏ Instal·lació dels elements urbans.

• Relativa a l’accessibilitat en espais públics:
Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.
Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació de les
persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

6.5 Plantacions
ꞏ Tasques prèvies als talussos. Prèviament a l’aportació de terra vegetal, s’hauran d’arrodonir el angles dels pendents del
terreny. Verificar que no es produeixi acumulació d’aigua i que estiguin drenades les depressions del terreny (graves soterrades
en el límit entre el talús i la sorra garbellada).
· Realització de forats per arbrat i arbustives.
· Remoció del terreny fins a una profunditat de 20 cm amb l’objectiu d’airejar-lo.
· Plantació d’arbres nous.
· Abocament de terra vegetal i estesa mitjançant retroexcavadora.
· Plantació de les arbustives.
· Sembra de llavors amb el sistema d’hidrosembra.
ꞏ Neteja i manteniment.
· Vallat dels parterres i zona amb arbustives del talús durant 3 mesos amb tanca per garantir la seva implantació.

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de
17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
• Relativa a l’enllumenat.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, regula les condicions tècniques de
disseny, execució i manteniment de les instal·lacions d’il·luminació exterior, amb la finalitat, entre d’altres, de limitar la
contaminació lumínica, reduir la intrusió lumínica i millorar l’eficiència i l’estalvi energètic.

Notes: Obrir els forats per a plantacions d’arbrat i arbustives amb varies setmanes d’antelació per a que s’airegi la terra
comprovant la drenabilitat del terreny. Les dimensions seran suficients per a que les arrels càpiguen sense que es trenquin i el
pa de terra s’introdueixi amb comoditat.
6.6 Baranes
ꞏ Replantejament de la ubicació de les tanques.
· Subministrament dels materials.
· Execucions dels fonaments.
· Instal·lació dels elements.

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, que estableix el Mapa de la protecció envers la
contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel departament competent en matèria de medi ambient, com a referència
normativa del grau de protecció del medi nocturn a Catalunya
DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament
per a la protecció del medi nocturn
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Ordenança per a l'aprofitament i preservació de recursos naturals, l'eficiència energètica, i la minimització de la contaminació
lluminosa al municipi de Mediona.

Tot i quedar a tocar de l’àmbit d’actuació, no està previst cap tipus d’actuació associada a la xarxa elèctrica. Si serà necessari
però realitzar una sèrie de cales de localització de serveis per tal d’assegurar que cap de les línies existents queden a sota de
les rampes projectades.

8. TOPOGRAFIA
Per a la realització d’aquest projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic de tota la plaça per l’enginyer tècnic en topografia
Joan Conill Espinàs, col·legiat número 4508, amb data 17/03/2020 amb sistema de referència: ETRS89 (Coordenades UTM)

11.4 Xarxa telefònica
La xarxa telefònica del municipi està gestionada per l’empresa TELEFÒNICA. Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa
telefònica; si localitzem però diverses canalitzacions en el carrer Florenci Gustems, fora de l’àmbit d’actuació.

La informació d’aquest apartat apareix en l’Annex núm. 2: Topografia.

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa telefònica existent.

9. GEOTÈCNIA
No s’inclou Estudi geotècnic.

11.5 Xarxa de fibra òptica
La xarxa de fibra òptica del municipi està gestionada per l’empresa TECNOCOLOR (avinguda de Montserrat, 16, 08700 Igualada;
telèfon: 938050676). Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa de fibra; si localitzem però xarxa en els carrers adjacents.
No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa de fibra existent.

10. MÈTODES DE CÀLCUL
Detalls i desenvolupament a l’ Annex núm. 3: Enllumenat

11.6 Xarxa de clavegueram
La xarxa actual és unitària, és a dir, recull aigües residuals dels habitatges i aigües de pluja a través de diferents elements de
captació superficial i baixants. La xarxa està composta de tubs de formigó de diàmetres 300, 400 i 500 mm. Per l’àmbit de la
plaça no localitzem canonades existents; si localitzem però una canonada de 500 mm que discorre pel carrer Florenci Gustems.

11. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS (INCLOU PREVISIONS)
A l’Annex núm. 3 Serveis existents del present projecte, es recull la informació de serveis existents de les diverses companyies
de serveis i organismes gestors d’infraestructures de serveis.

Ja que les actuacions d’urbanització previstes en l’entorn de la plaça són mínimes, no es planteja cap tipus d’actuació a nivell
de clavegueram o drenatge.

Aquesta informació ha estat recollida a través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios Existentes) www.ewise.es – gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics. La informació reflectida i grafiada
als plànols de projecte és aproximada i disposa d’un termini de validesa finit. En fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta
informació i realitzar les comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la ubicació de les mateixes.

11.7 Xarxa d’enllumenat públic
En l’àmbit de la plaça localitzem 6 punts de llum amb lluminàries clàssiques de 4 cares col·locades sobre columna. Així mateix
en l’àmbit del carrer Florenci Gustems localitzem altres lluminàries de la mateixa tipologia que van associades a la il·luminació
del carrer. Totes les lluminàries de l’àmbit d’actuació pengen del quadre d’enllumenat situat a tocar de l’estació transformadora
existent.

Veure dins el mateix annex, Apèndix 1 “Estudi lumínic” (Aquest estudi s’adapta al màxim als requeriments normatius específics
que disposa el municipi de Mediona) i el plànol “08.1 Serveis proposats. Xarxa enllumenat públic” per veure la xarxa projectada.

En relació a la xarxa d’enllumenat públic projectat es planteja la total substitució de les lluminàries de l’àmbit per una de noves
de tecnologia led. Es mantindrà però la totalitat de la xarxa de canalitzacions i columnes existents.

11.1 Xarxa d’aigua potable
La xarxa d’aigua potable del municipi està gestionada per l’empresa ANAIGUA (Cl Santa Maria 10, 08700 Igualada; telèfon:
938047931). La cap de distribució de la zona és la Sra. Anna Inglés Figuerola. Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa
d’aigua potable; si localitzem però una canonada d’aigua existent de polietilè de 110 mm que discorre per la vorera adjacent
del carrer Florenci Gustems.

La tipologia de lluminària escollida serà la mateixa que en els nous carrers de l’entorn. Es planteja utilitzar per tant, el model
ATP Villa XLA Led o equivalent, amb potències entre 15 i 46 W segons zona, i 3000K. A banda d’aquesta substitució de
lluminàries, a la rampa projectada es planteja la col·locació de diferents balises que permetin donar una certa il·luminació a la
zona; aquestes balises serien del tipus Focus 2 d’ATP o equivalent.

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa d’aigua potable existent dintre del present projecte.
Per a la definició de la tipologia d’enllumenat s’ha partit de l’Ordenança per a l’aprofitament i preservació dels recursos naturals,
l’eficiència energètica, i la minimització de la contaminació lluminosa al municipi de Mediona, de juliol de 2005. A banda
d’aquesta documentació de referència, s’ha tingut en compte la normativa vigent associada a l’enllumenat públic, posterior a
la data de publicació d’aquesta ordenança.

11.2 Xarxa de gas natural
La xarxa de gas natural del municipi està gestionada per l’empresa NEDGIA CATALUNYA S.A. Dintre de l’àmbit de la plaça no
localitzem xarxa de gas natural; si localitzem però una canonada existent de polietilè de 110 mm que discorre per una de les
voreres del carrer Florenci Gustems.
No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa de gas natural.

12. CONTROL DE QUALITAT
Per tal d’assegurar la correcta execució de les obres s’estableix un Pla de Control de Qualitat que s’adjunta a l’ Annex núm. 7:
Pla de control de qualitat.

11.3 Xarxa elèctrica
La xarxa elèctrica del municipi està gestionada per l’empresa ENDESA; dintre d’aquesta xarxa distingim la xarxa de baixa tensió
i la xarxa de mitja tensió. Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa elèctrica; si localitzem però en un dels laterals de la
plaça una estació transformadora antiga en edificació d’obra (ref. 46058). Des d’aquesta estació transformadora, surten
diverses línies de mitja i baixa tensió, ja sigui en aeri o soterrades; aquestes línies es dirigeixen cap al carrer Florenci Gustems o
cap a l’est, sense creuar la plaça. Dintre de l’annex de serveis existents i en els diversos plànols de projecte es pot veure el detall
de la xarxa existent.

El pressupost de Control de Qualitat ascendeix a 1.478,32€ (MIL CUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb TREINTA-DOS
CÈNTIMS).
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13. SEGURETAT I SALUT
L’estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en el Reial Decret 1627/97 de 24
d’octubre (BOE de 25 d’octubre) pel qual s’estableixen disposicions mínimes d seguretat i salut en les obres de construcció, així
com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.

La informació d’aquest apartat s’amplia en Document núm. 4: Pressupost.

La informació d’aquest apartat apareix en l’Annex núm. 8: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

20. PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ
La informació d’aquest apartat apareix en l’Annex núm. 12: Pressupost per al coneixement de l’administració.

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix, excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, ascendeix a 2.000€ (DOS MIL
EUROS).

El pressupost total ascendeix a 142.779,17 € (CENT QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS).

14. ESTUDI DE GESTIÓ DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El projecte incorpora l’ Annex núm. 9: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició de les mesures correctores utilitzat
durant l’execució de les obres d’urbanització d’acord amb el Reial Decret 105/2008. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen
els processos a seguir amb els residus de construcció i demolició, que s’han de realitzar en el transcurs de les obres.

21. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
AUTORIA

Helena Cardona Tamayo. Arquitecta

El pressupost de gestió de residus de construcció generats a l’obra ascendeix a 2.874,16€ (DOS MIL VUIT-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS).

COL·LABORACIONS

Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics
Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria

15. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ
Es preveu que les obres a executar tinguin una durada de setze setmanes a partir de l’Acta de Replanteig. La previsió del temps
de les diferents activitats està reflectida a la programació d’obra.
La informació d’aquest apartat s’amplia en l’Annex núm. 10: Pla d’obra.

16. TERMINI DE GARANTIA
El termini mínim de garantia per les obres serà d’un any i en compliment a la normativa vigent.

Helena Cardona Tamayo. Arquitecta

17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària
i materials de mercat.
La informació d’aquest apartat s’amplia en l’ Annex núm. 11: Justificació de Preus.
Barcelona, Maig 2020

18. REVISIÓ DE PREUS
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se
d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.
19. PRESSUPOST
(PEM) PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

98.132,41 €

6 % BENEFICI INDUSTRIAL
13 % DESPESES GENERALS

5.887,94€
12.757,21€

(PEC) PRESSUPOST PER CONTRACTA (SENSE IVA)

116.777,56 €

21 % IVA

24.523,29

PEC PRESSUPOST PER CONTRACTA (IVA INCLÓS)

141.300,85€

(PEC+IVA) de CENT QUARANTA‐UN MIL TRES‐CENTS euros AMB VUITANTA‐CINC cèntims.
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/ಬDMXQWDPHQWGH0HGLRQDGHPDQDD&ROyOHFWLX3XQW6&&/FRPH[SHUWHVHQ$UTXLWHFWXUD
L 8UEDQLVPH )HPLQLVWD ZZZSXQWRUJ  OಬDVVHVVRUDPHQW FRRUGLQDFLµ L DFRPSDQ\DPHQW

&5,7(5,6'(*1(5(,6267(1,%,/,7$7

HQODUHGDFFLµLOಬH[HFXFLµGHOVSURMHFWHVTXHHVQHFHVVLWHQSHUOಬDFDEDPHQWGHOHVREUHV
GHO 3OD GH %DUULV D 6DQW -RDQ GH 0HGLRQD HQ OಬDQ\  /HV REUHV LQFORXHQ OD

352326,7,86

UHXUEDQLW]DFLµGHFDUUHUVLHVSDLVS¼EOLFVLODUHKDELOLWDFLµGಬXQHGLILFLVLQJXODULQFRUSRUDQW
FULWHULVGHVGಬXQDSHUVSHFWLYDGHJªQHUH(QODSURSRVWDSUHVHQWDGDSHO&ROyOHFWLX3XQW
VಬKDQLQFRUSRUDWWDPE«FULWHULVGಬDFFHVVLELOLWDW DPEFRQVXOWHVD(&20 LGHVRVWHQLELOLWDW
DPEOಬDVVHVVRUDPHQWGH6LOYHVWULQD6&0/ 
'LQWUHGಬDTXHVWHQF¢UUHF&ROyOHFWLX3XQWKDGHVHQYROXSDWDVVHVVRUDPHQWHQODVHOHFFLµ
GHOV HTXLSV UHGDFWRUV TXH JDUDQWHL[LQ OD LQFRUSRUDFLµ GಬDTXHVWV FULWHULV /D UHGDFFLµ GHO
SURMHFWHGH0LOORUDGHOQXFOLDPEODUHXUEDQLW]DFLµGHODSOD©D0RQWVHQ\LOಬHQWRUQHQ)DVHV
LLOಬ$GHTXDFLµGHODSOD©D3D±VRV&DWDODQVHVYDQWUHEDOODUDPEOHVDUTXLWHFWHV-XOLD
*RXOD 0HMµQ +HOHQD &DUGRQD 7DPD\R L 'DIQH 6DOGD³D %ODVFR OD UHGDFFLµ GH OD
5HKDELOLWDFLµGHO6LQGLFDW$JUDUL&RRSHUDWLXHVYDWUHEDOODUDPEOಬHTXLS%HVWUDWHQ+RUPLDV
$UTXLWHFWXUD6/3LOD8UEDQLW]DFLµGಬHQFDUUHU)ORUHQFL*XVWHPVYDUHFROOLUPRGLILFDFLRQV
SHOSURMHFWHTXHOಬHTXLS(QWUH9LQ\HV$UTXLWHFWXUDHVWDYDUHGDFWDQWHQIDVHH[HFXWLYD(O

)$6(&RRUGLQDFLµWUDQVYHUVDOSHUDODGHILQLFLµGHOVGLIHUHQWVSURMHFWHV

x

)$6('LDJQRVLFRPXQLW¢ULDGHOQXFOLGH6DQW-RDQGH0HGLRQDDPESHUVSHFWLYD
GHJªQHUH

OHVSHUVRQHVDOFHQWUHGHOHVWUDQVIRUPDFLRQVGHOVQRVWUHVHQWRUQV$L[´YROGLUUHFRQªL[HU
L YDORUDU OHV GLIHUHQWV HVIHUHV TXH FRPSRQHQ OD YLGD GH OHV SHUVRQHV L HOV WUHEDOOV
QHFHVVDULVDOOODUJGHOWHPSVSHOVRVWHQLPHQWGHODYLGDLQGLYLGXDOLFRPXQLW¢ULD
/HVPHWRGRORJLHVIHPLQLVWHVTXHXWLOLW]HPSHUDOGHVHQYROXSDPHQWGHWUHEDOOVFRPDTXHVW
UHLYLQGLTXHQODLPSRUW¢QFLDVRFLDOGHOHVFXUHVQRSHUSHUSHWXDUTXHOHVGRQHVFRQWLQX±Q

UHVSRQVDELOLWDWH[FOXVLYDGHOHVGRQHVVLQµTXHKDQGHSDVVDUDVHUUHVSRQVDELOLWDWVRFLDO
S¼EOLFDLFROyOHFWLYD
6DQW-RDQGH0HGLRQDHQVVHUYHL[SHUSUHQGUH
/ಬDQ¢OLVLGHOODYLGDTXRWLGLDQDHQHOQXFOLGH6

)$6(6HJXLPHQWGHODUHGDFFLµE¢VLFDLH[HFXWLYDGHOVSURMHFWHV

FRQVFLªQFLDGHODFRPSOH[LWDWGHODVHYDUHDOLWDWLGHOHVP¼OWLSOHVDFWLYLWDWVTXHUHDOLW]HQ

)$6(6HJXLPHQWGHOVSURMHFWHVGXUDQWOಬH[HFXFLµGHOHVREUHV

&RPDDVVHVVRUHVGHOVSURMHFWHVSHUSDUWGHOಬ$MXQWDPHQW&ROyOHFWLX3XQWKDUHGDFWDWHO
SUHVHQW GRFXPHQW DPE HOV FULWHULV GH JªQHUH L VRVWHQLELOLWDW TXH VಬKDQ LQFRUSRUDW HQ OD
UHGDFFLµGHOVGLIHUHQWVSURMHFWHV(OSURF«VHVYDLQLFLDUFRPSDUWLQWHOUHVXOWDWGHODGLDJQRVL
FRPXQLW¢ULD L VಬKD FRQWLQXDW DPE HO VHJXLPHQW GHOV WUHEDOOV HQFDUUHJDWV DOV HTXLSV
UHGDFWRUVDPEGLYHUVRVIRUPDWVGHFRPXQLFDFLµYLVLWHVLUHXQLRQVWUDQVYHUVDOVHQWUHWRWHV
OHV SDUWV SHU DFRPSDQ\DU OಬDSOLFDFLµ GHOV FULWHULV HQ HO GLVVHQ\ L ILQV D OD UHGDFFLµ GHOV
SURMHFWHVH[HFXWLXVGXUDQWWRWHOSURF«V PDU©PDLJ 

'HVGHO&ROyOHFWLX3XQWGHIHQVHPOಬXUEDQLVPHIHPLQLVWDSHUSRVDUODYLGDTXRWLGLDQDGH

SHUVRQHV L GH OಬHQWRUQ RQ YLYLP L TXH SHU WDQW OHV WDVTXHV GH FXUD QR KDQ GH VHU

x

x

3(5&2162/,'$5/(6;$5;(64827,',$1(6

D F¢UUHF GಬDTXHVWHV VLQµ SHU DVVXPLU TXH WRWHV OHV SHUVRQHV VRP GHSHQGHQWV GಬDOWUHV

WUHEDOOHVYDGHVHQYROXSDUHQOHVVHJ¾HQWVIDVHV

x





OHV SHUVRQHV DO OODUJ GHO WHPSV L GH PDQHUD LQGLYLGXDO L FRPXQLW¢ULD SHU D HQWHQGUH OD
GLYHUVLWDWGHQHFHVVLWDWV/HVYLGHVTXRWLGLDQHVGHVFULXHQ[DU[HVTXRWLGLDQHVGಬDFWLYLWDWV
GHILQLGHV SHU OHV RSFLRQV GH PRELOLWDW OHV UHODFLRQV DPE HOV HTXLSDPHQWV L HOV HVSDLV
S¼EOLFVLHVWDQLQVHUWHVHQHOPRGHOGHFLXWDWTXHGHWHUPLQDOಬH[SHULªQFLDYLVFXGDSU´SLDL
FRPXQLW¢ULD
'HVGHODSHUVSHFWLYDTXHWUHEDOOHPLHQWHUPHVJHQHUDOVOಬHVSDLDPSOLDWGHOYH±QDWRQHV
UHDOLW]HQOHVWDVTXHVTXRWLGLDQHVHQXQDVLWXDFLµ´SWLPDHVSRWGHVFULXUHFRPXQHQWRUQ

 


 










RQHVWUREHQHOVHVSDLVGHUHODFLµHOVHTXLSDPHQWVTXRWLGLDQVHOVFRPHU©RVQHFHVVDULV

$FRQWLQXDFLµVಬH[SRVHQDOJXQVDVSHFWHVGHVWDFDWVGHOHV[DU[HVTXRWLGLDQHVGHOQXFOLGH

SHU DO GLD D GLD L WRW DL[´ HQ XQHV FRQGLFLRQV TXH IDFLOLWHQ HOV GHVSOD©DPHQWV DPE

6DQW-RDQGH0HGLRQD(OUHVXOWDWFRPSOHWHVWUREDDOಬLQIRUPHVHQFHUGHOWUHEDOO

FRQGLFLRQV IDFLOLWDGRUHV SHU PRXUHಬV 3DUOHP GಬXQ HQWRUQ TXH SRW HVWHQGUHಬV
DSUR[LPDGDPHQW HQ XQ UDGL GH  PLQ D SHX TXH FRUUHVSRQGULD DO WUDMHFWH TXH XQD
SHUVRQDVHQVHGLILFXOWDWVSRWUHFµUUHUSHUUHVROGUHOHVQHFHVVLWDWVTXRWLGLDQHVLHQWHUPHV
GHGLVW¢QFLDHTXLYDOGULDDXQDGLVW¢QFLDGಬHQWUHLP'HVGHOQXFOLFHQWUDOGH6DQW
-RDQGH0HGLRQDQRHVVXSHUHQHOVPSHUDQDUDOಬHVFRODDOVHTXLSDPHQWVHVSRUWLXV
DO QXFOL DQWLF GH Oಬ(VJO«VLD DOV FRPHU©RV D OD SDUDGD GಬDXWRE¼V DOV HTXLSDPHQWV L OD
PDMRULDGಬHVSDLVS¼EOLFVLGHQWLILFDWVLHOEDUULP«VDOOXQ\DW«VHOEDUULGHO0RO¯TXHHVWURED
DPGಬDTXHVWQXFOLFHQWUDO

(OV HVSDLV S¼EOLFV RQ HV FRQFHQWUHQ P«V XVRV HQ JHQHUDO HVWDQ UHODFLRQDWV DPE OD
LQI¢QFLDLOಬDGROHVFªQFLD OHVHVFROHV FRPHVSDLVGಬ¼VVRFLDOLGHWUREDGDLQWHUJHQHUDFLRQDO
LVಬXWLOLW]HQDOOODUJGHWRWOಬDQ\LQFO´VDOಬHVWLXODSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQV RQWDPE«HV
IDHOPHUFDWVHWPDQDO LOD]RQDHVSRUWLYDTXHGಬDOWUDEDQGDVµQHOVHVSDLVTXHDFXOOHQ
HOVHVGHYHQLPHQWVFRQFRUUHJXWVGHOD)HVWD0DMRULOD)LUDGHOD&HUYHVD7DPE«KLKD
HVSDLVSRFFRQGLFLRQDWVTXHIRUPHQSDUWGಬDSURSLDFLRQVTXRWLGLDQHVSHUSDUWGHGLYHUVRV
FROyOHFWLXVHOVDUEUHVHQPLJGHODULHUDTXHSHUPHWHQIHUDFURE¢FLHVHQWHOHVDODLQI¢QFLD
OಬDUEUHJURVURGHMDWSHUEDQFVLDOFRVWDWGHOHVHVFRPEUDULHVDOD3O3D±VRV&DWDODQVTXH
DFXOOHQWUREDGHVGL¢ULHVGHODJHQWJUDQHOVVDIDUHLJVTXHDFWXDOPHQWHVWDQDEDQGRQDWVL
TXHHVFRQVLGHUHQGHVDSURILWDWVOD]RQDDPEPRELOLDULJLPQ¢VWLFSHUODJHQWJUDQTXHVಬKD
YLVWDSURSLDWSHUXQJUXSGHMRYHVDPEOHVELFLFOHWHVSHUIHUVDOWVRSHUVRQHVTXHSDVVHJHQ
JRVVRV(QUHVXPWRWXQVHJXLWGಬRSRUWXQLWDWVSHUDGHILQLUHOVHVSDLVS¼EOLFVTXHKDXUDQ
GಬDFRPSDQ\DULGLQDPLW]DUODYLGDVRFLDOLFRPXQLW¢ULDGHOSREOH
+LKDEDVWDQWVLWLQHUDULVUHFRQHJXWVHQWUHDTXHVWHVGXHV]RQHVGಬDFWLYLWDWLHQVHQWLWQRUG
VXGSHUDQDUDEXVFDUODUHVWDGಬHTXLSDPHQWVLVHUYHLVSHUH[HPSOHDQDUDOಬHGLILFLTXH
FRQFHQWUDOಬ$MXQWDPHQWHO&$3HOFDVDOGHJHQWJUDQLODIDUP¢FLDRDQDUDO3DQWLQNLOOR
OಬHVSDLMRYHRQWDPE«KLKDODSDUDGDGHELEOLRE¼V/HVHVFROHVJHQHUHQPROWDPRELOLWDWSHU
Oಬ¼V GHO SROLHVSRUWLX Oಬ¼V GH OD SOD©D 3D±VRV &DWDODQV D OಬKRUD GHO SDWL L OHV GXHV WHQHQ
SUREOHPHVGಬHPEXVVRVDOHVHQWUDGHVLVRUWLGHVSHOV&(VFROHVLOಬ$YGH0RQWVHUUDW
(OVFRPHU©RVHVWDQGLVWULEX±WVHQGLIHUHQWVFDUUHUVSHUH[HPSOH&)ORUHQFL*XVWHPV  
&(VFROHV  &$QVHOP&ODY«  SOD©D0RQWVHQ\  &*HQHUDO3ULP  HWFLKLKD
GHGLIHUHQWVWLSXVIRUQVVXSHUPHUFDWVERWLJXHVHVWDQF SHUUXTXHULDEDUVUHVWDXUDQWV
VHUYHLPHF¢QLFHWF

5HVXOWDWJU¢ILFGHODGLDJQRVLSDUWLFLSDWLYD'RFXPHQWGHWUHEDOO)HEUHU

/DLGHQWLILFDFLµGHOHV[DU[HVTXRWLGLDQHVHQVKDVHUYLWSHUGHILQLUHOV¢PELWVGHOVSURMHFWHV
GHUHXUEDQLW]DFLµYDORUDUOHVH[SHFWDWLYHVLSURPRXUHDFFLRQVFDSDXQPRGHOGHPRELOLWDW
VRVWHQLEOHLFHQWUDWHQODSULRULWDWGHOVGHVSOD©DPHQWVDSHXHQOಬLQWHULRUGHOQXFOLLSHU¼OWLP
GHILQLU FULWHULV JHQHUDOV SHO FRQGLFLRQDPHQW LQLFLDO GHO 6LQGLFDW $JUDUL &RRSHUDWLX TXH
HVGHYLQGU¢HQXQHTXLSDPHQWFRPSOH[

,SHU¼OWLPFDOPHQFLRQDUHOVHVSDLVGHODPHP´ULDKLVW´ULDLFROyOHFWLYDRQHVWUREDODSOD©D
0RQWVHQ\DQWLJDPHQWFRQVLGHUDGDODSOD©DGHOSREOHLHOVFDUUHURQVTXHOಬHQYROWHQTXH
FRQVHUYHQXQDLPDWJHVLQJXODU$P«VGHGHWDOOVUHODFLRQDWVDPEODTXRWLGLDQLWDWFRPOಬ¼V
GಬXQDIRQWXELFDGDHQODPDWHL[DSOD©DLODYDORUDFLµGHOಬHVSDLGHODIDVVLQDFRPDWHVWLPRQL
GHOSDVVDWDUWHV¢LYLQFXODWDODULTXHVDDT¾¯IHUDGHOWHUULWRULRQVಬXELFDHOSREOH


 


 










3HU WRW DL[´ HQ DTXHVW WUHEDOO GH 5HXUEDQLW]DFLµ HV ID OD SURSRVWD GಬLQWURGXLU GLIHUHQWV

3(535,25,7=$581$02%,/,7$76267(1,%/(

WLSRORJLHVLQWHUPªGLHVGHFDUUHUVHQOHVTXHOಬHVSDL«VFRPSDUWLWHQWUHHOVGLIHUHQWVPLWMDQV
6DQW-RDQGH0HGLRQDW«XQQXFOLPROWDFRWDWHQGLPHQVLRQVLXQUHOOHXSURSLFLSHUGRQDU

GH PRELOLWDW SRVDQW OHV SHUVRQHV DO FHQWUH GH OD SULRULWDW L JXDQ\DQW HVSDLV SHU D OHV

SULRULWDWDOVGHVSOD©DPHQWVDSHXHQELFLLDFFHVVLEOHVDOಬHQWRUQRQVಬXELTXHQHOVVHUYHLV

DFWLYLWDWV TXH DFRPSDQ\HQ HOV GHVSOD©DPHQWV DVVHXUHಬV L GHVFDQVDU WUREDUVH [HUUDU

L HOV HTXLSDPHQWV TXH DWHQHQ OD YLGD TXRWLGLDQD L FRPXQLW¢ULD L VHQVH GHL[DU GಬDFROOLU OD

JDXGLUGHOಬHVSDLFRPSDUWLWWHQLUDXWRQRPLDHWF

PRELOLWDWGHOHVSHUVRQHVTXHYLXHQHQHOVQXFOLVGLVSHUVRVLTXHDUULEHQPDMRULW¢ULDPHQW
HQFRW[H(QWRWFDVSHUOಬDQ¢OLVLHQSURIXQGLWDWLDOGHWDOOGHODPRELOLWDWFDOUHGDFWDUXQ
3ODGH0RELOLWDW6RVWHQLEOHLUHVSHFWXµVDPEOHV[DU[HVGHODYLGDFRPXQLW¢ULDSHUTXªHVW¢
GHPRVWUDWTXHOಬXUEDQLVPHTXHGµQDSULRULWDWDODPRELOLWDWHQFRW[HHQIURQWGHODPRELOLWDW
DSHXHQELFLLGHOWUDQVSRUWS¼EOLF«VLQVRVWHQLEOHDQLYHOOVRFLDOLPHGLDPELHQWDO

'HVGHOSXQWGHYLVWDGHOV306 3ODQVGH0RELOLWDW6RVWHQLEOHV OHVGLIHUHQWVWLSRORJLHV
UHVSRQHQE¢VLFDPHQWDGXHVFDWHJRULHVYLHVGHSDVVDULYLHVGಬHVWDGD$TXHVWHV¼OWLPHV
HVGLYLGHL[HQHQSHDWRQDOVDPESULRULWDWSHUDYLDQDQWVLOHV]RQHVDPEYHORFLWDWLQIHULRUD
NPK(VWUDFWDGRQFVGHGLVVHQ\DUHVSDLVRQHVSULRULW]LODYLGDDSHXLVLJXLKDELWXDO
FRPSDUWLU HOFDUUHU DPEOD FLUFXODFLµ OHQWD GHOVYHKLFOHV )HU XQD FLXWDW DPDEOH L FXURVD
DPEOHVQHFHVVLWDWVGHOHVSHUVRQHVQRKDXULDGHVXSRVDUQHFHVV¢ULDPHQWOಬH[SXOVLµGHOV
FRW[HV(OVSDWURQVP«VVRVWHQLEOHVGHODPRELOLWDWVµQPHQ\VGHSHQGHQWVGHOFRQVXPGH
FRPEXVWLEOHV I´VVLOV LIRPHQWHQ OಬDFFHVVLELOLWDW XQLYHUVDO L FXLGHQ OD VHJXUHWDW UHVSHFWDQW
HOVULWPHVLOHVDXWRQRPLHVGHOHVSHUVRQHVGLYHUVHV
/D SURSRVWD GH SDFLILFDFLµ GHO WU¢QVLW URGDW DO QXFOL HV ID DFRPSDQ\DGD GHO SURMHFWH L
H[HFXFLµGಬXQDWHUFHUD]RQDGಬDSDUFDPHQWDPESODFHVDOFRVWDWGHODSOD©DGHOV3D±VRV
&DWDODQV$TXHVWDLHOVDSDUFDPHQWVGH7UHV3HGUHVLGHOD]RQD(VSRUWLYDGRQHQSURX
VHUYHLDOQXFOLLDODPRELOLWDWJHQHUDGDSHOVQXFOLVGLVSHUVRVGH0HGLRQDLHVWUREHQPROW
SU´[LPHVDVHUYHLVLHTXLSDPHQWVFRPXQLWDULV
'HVGಬXQDYLVLµHVWUDWªJLFDJHQHUDOLP«VHQOO¢GHOQXFOL6DQW-RDQGH0HGLRQDW«DOWUHV


3ODQWHMDPHQWVJU¢ILFVSHUDSULRULW]DUODPRELOLWDWDSHX'RFXPHQWGHWUHEDOO)HEUHU

$FWXDOPHQW HQ OD WUDPD XUEDQD GH 0HGLRQD FRP HQ WDQWV DOWUHV SREOHV HV YHX XQD
WLSRORJLD GH FDUUHUV SHQVDWV SHU OD FLUFXODFLµ GH YHKLFOHV PRWRULW]DWV DPE YRUHUHV PROW
HVWUHWHVSHUDOHVSHUVRQHVLSRFDVLQWRQLDDPEOಬ¼VGHPLWMDQVP«VSDVVLXVFRPODELFLL
FDUUHUVSRFVROLGDULVDPEOHVGLYHUVLWDWVSHUDWHQGUHGLYHUVHVIXQFLRQDOLWDWVLULWPHVGHOHV
SHUVRQHV$P«VODFLUFXODFLµGHYHKLFOHVQR«VLQWHQVDWRWHOGLDLHQFDQYLOಬ¼VFRPXQLWDUL
«VKDELWXDOVಬHVW«QDOOODUJGHOGLDLHVGLQDPLW]DGಬDOWUHVPDQHUHVHOFDSGHVHWPDQDHO
GLDGHPHUFDWGXUDQWHVWRQHVSHUDFRQQHFWDUOHVHVFROHVDPEOD]RQDHVSRUWLYDRGXUDQW
HVGHYHQLPHQWVSXQWXDOVFRPOD)HVWD0DMRUROD)HVWDGHOD&HUYHVD

QXFOLVSURSHUVTXHHVSRGULHQLQWHJUDUHQXQVLVWHPDGHPRELOLWDWVRVWHQLEOHUHVSHFWXµV
DPEOಬHQWRUQQDWXUDOSULYLOHJLDWLDPEOಬ¼VGHPLWMDQVPHQ\VFRQWDPLQDQWVFRPODELFLLDQDU
D SHX $ OHV VHVVLRQV SDUWLFLSDWLYHV VಬKD SDUODW GH GHVSOD©DPHQWV HQ ELFL SHU DQDU D
HTXLSDPHQWVHGXFDWLXVRSHUDQDUDOQXFOLGH/HV&DVHV1RYHV

3(5&2175,%8,5$/$3/$1,),&$&,(675$7*,&$
(OQXFOLGH6DQW-RDQGH0HGLRQDHVW¢XELFDWHQXQDT¾¯IHULPSRUWDQWLSRFYLVLEOHHQOD
VHYDXUEDQLW]DFLµ(QDTXHVWDSDUWDWLGHVGಬXQDSODQLILFDFLµDPEYLVLµHVWUDWªJLFDJHQHUDO
HVYROGRQDUYLVLELOLWDWDODSURWHFFLµGHFRPXQVFRPOಬDLJXD
/DLQWHJUDFLµGHOFLFOHGHOಬDLJXDHQUHODFLµDPEHOVWUHEDOOVGಬXUEDQLW]DFLµSRWPDUFDUXQD
ILWDDQLYHOOPHGLDPELHQWDOLGHSHGDJRJLDVRFLDOP«VHQOO¢GHOPDWHL[PXQLFLSL$FWXDOPHQW
L GHV GH PROWV ¢PELWV SURIHVVLRQDOV HV FRQVLGHUD IRQDPHQWDO LQWURGXLU OಬDLJXD FRP D

 


 








HOHPHQWFODXHQOಬDQ¢OLVLGHOVHVSDLVSHUODYLGDLHQOHVSURSRVWHVDGHVHQYROXSDUOಬDLJXD



&5,7(5,6'(*1(5(,6267(1,%,/,7$7

FRPXQE«FRP¼FRPOಬDLUHRHOVRO

(;(&87,86

/DLQFRUSRUDFLµGHOVFLFOHVGHOಬDLJXDHQHOVSURFHVVRVGಬXUEDQLW]DFLµKDXULDGHSDUWLUHQ
TXDOVHYRO SXQW GಬXQD DQ¢OLVL GHO PDSD GH SOXYLDOV L HOV IOX[RV GH OಬDLJXD QDWXUDOV R
FDQDOLW]DWV/ಬDLJXDSRWHVGHYHQLUXQFRPSRQHQWHVWªWLFHGXFDWLXLYHUWHEUDGRU FRPHOVRO
RHOYHQW HQHOGLVVHQ\GHOVHVSDLVS¼EOLFVLHOVFDUUHUV


3/$$3$626&$7$/$16$GHTXDFLµGHOSHU¯PHWUH
GH OD SOD©D GHOV 3D±VRV &DWDODQV PLOORUD GHOV XVRV
DFWXDOV L OD VHYD YLQFXODFLµ DPE HO FDUUHU )ORUHQFL
*XVWHPVD6DQW-RDQGH0HGLRQD
 'HILQLFLµGHOಬ¢PELWGHOSURMHFWH
(OGLDJQ´VWLFS
SDUWLFLSDWDPESHUVSHFWLYDGHJªQHUHLVRVWHQLELOLWDWTXHKHPUHDOLW]DWGHVFULX
HOVVHJ¾HQWVDVSHFWHVLTXDOLWDWVTXHVಬKDQGHFRQWHPSODUSHUDGHILQLUOಬ¢PELWGಬDFWXDFLµ
GHOSURMHFWH



DWHQFLµ L DGHTXDFLµ SHU WDO GಬDWHQGUH OHV DFWLYLWDWV KDELWXDOV L WHPSRUDOV LQGLYLGXDOV L

(QWRUQGHOVVDIDUHLJVLGHOSDLVDWJHGHODULHUDGH6DQW-RDQGH0HGLRQD)HEUHU

6HQVH DSURIXQGLU HOV UHSWHV DFWXDOV HQ UHODFLµ DPE HO FLFOH GH OಬDLJXD HV WUREHQ
SULQFLSDOPHQW HQ OD UHVWDXUDFLµ DPELHQWDO GH OD ULHUD HO WUDFWDPHQW UHVSHFWXµV GH OHV
]RQHVRQKLKDFRQWDFWH¼VGHODULHUDGHVGHODYLGDLOಬ¢PELWXUE¢DL[¯FRPODLQWURGXFFLµ
GHOಬDLJXDFRPDHOHPHQWFRQVWLWXWLXGHOಬHVSDLS¼EOLF(QDTXHVWVHQWLWHVFRQVLGHUHQJUDQV
RSRUWXQLWDWVSHUPLOORUDUWDQWDQLYHOODPELHQWDOFRPHQOHVUHODFLRQVDPEODYLGDTXRWLGLDQD
GHOSREOHHOVVHJ¾HQWVH[HPSOHVGಬDFWXDFLµ
/ಬDFFHVVLELOLWDWDODULHUDDPEWUHEDOOVGHELRHQHUJLDLSDLVDWJH

x

/D  UHFXSHUDFLµ GHO ULHURO TXH DUULED D OD SOD©D GHOV 3D±VRV &DWDODQV DPE ERQD
SHUPHDELOLWDW

HOPHUFDWVHWPDQDOOHVWUREDGHVHVSRU¢GLTXHVDOOODUJGHOGLDOHVWUREDGHVGHOHVIDP¯OLHV
DOHVWDUGHVOಬ¼VTXRWLGL¢TXHIDQOHVHVFROHVDOಬKRUDGHOSDWLRHOWLSXVGಬDSURSLDFLµTXH
JHQHUHQHVGHYHQLPHQWVP«VFRQFRUUHJXWVLSXQWXDOVFRPOD)HVWD0DMRUROD)HVWDGHOD
&HUYHVD$FWXDOPHQW ODSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQVHVFRQVLGHUDಯODSOD©DSULQFLSDOGHO
SREOHರL«VPROWXWLOLW]DGDFRPDHVSDLGHVRFLDOLW]DFLµSHUSDUWGHGLIHUHQWVSHUVRQHVLSHU

E (OV O¯PLWV QDWXUDOV $ OD SOD©D OHV ID©DQHV (VW L 6XG HVWDQ IRUPDGHV SHU WDOXVVRV
QDWXUDOVTXHIDQGHO¯PLWVSHOFRVWDW(VWDPEWHUUHVFRQUHDGHVLSHOFRVWDW6XGDPEHO
&&DVHV1RYHVXQFDUUHUTXHGµQDOಬDFF«VYHKLFXODUDOD]RQDGHOಬDSDUFDPHQWHQIDVH

x

(OWUDFWDPHQWXUE¢GHOಬDLJXDDPEFDQDOV

x

(OWUDFWDPHQWGHOಬDLJXDYLVWDHQHOGLS´VLWTXHKLKDDOILQDOGHO&GHO'U7UXHWD

x

/HV ]RQHV GಬHVWDGD DO YROWDQW GH OಬHVSDL S¼EOLF L HOV DQWLFV VDIDUHWMRV DPE
SDLVDWJLVPH
(OVLWLQHUDULVSHUFUHXDULJDXGLUGHODULHUDDPESHUPHDELOLWDWSDLVDWJLVPHLHVSDL
XUE¢

FRPXQLW¢ULHVTXHHVGRQHQDOOODUJGHOWHPSVDPEPDMRURPHQRULQWHQVLWDWSHUH[HPSOH

DGLIHUHQWVDFWLYLWDWVMDVLJXLQTXRWLGLDQHVFRPWHPSRUDOV

x

x

D /HV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV HVSDFLDOV L IXQFLRQDOV GH OD SOD©D DFWXDO UHTXHUHL[HQ

GಬH[HFXFLµ9RUHMDQWHOWDO¼VGHODID©DQD(VWDUULEDXQULHUROTXHSRWSRVVLELOLWDUODUHODFLµ
SHUGXGD DPE OಬDLJXD FRP D HOHPHQW GಬLGHQWLWDW MD TXH 0HGLRQD VಬXELFD HQ XQ DT¾¯IHU
LPSRUWDQW$FWXDOPHQWOHVID©DQHVDPEWDO¼VRIHUHL[HQ]RQHVGHMRFLPSURYLVDGHVSHUOD
FDQDOODLDODID©DQDVXGHVIDQHFHVVDULFRQWHQLUOHVWHUUHVGHOಬDFF«VDOಬDSDUFDPHQW



 


 








F/ಬDFFHVVLELOLWDWDOQRXDSDUFDPHQW/ಬDSDUFDPHQWHQIDVHGಬH[HFXFLµIRUPDSDUWGHO



 2EMHFWLXVGHOSURMHFWH

SURMHFWHH[HFXWLXGHO&)ORUHQFL*XVWHPVTXHVಬHVW¢GHVHQYROXSDQWGLQWUHGHOHVREUHV
GHO3ODGH%DUULV3HUSXMDUDOಬDSDUFDPHQWGHVGHODSOD©DKLKDXQGHVQLYHOOGHP

(Q WHUPHV JHQHUDOV L VHPSUH GHV GಬXQD SHUVSHFWLYD LQWHJUDGRUD L WUDQVYHUVDO GHOV

GಬDO©DGDLHOSDVGHO&&DVHV1RYHVDOFRVWDWGHODWRUUHWDGಬLQVWDOyODFLRQV«VHVWUHWSHU

FRQFHSWHV GH JªQHUH L VRVWHQLELOLWDW OHV DFWXDFLRQV GH PLOORUD D OD SOD©D GHOV 3D±VRV

SODQWHMDUXQSDVYHKLFXODULXQSDVSHUDSHUVRQHVYLDQDQWV(VSUHYHXXQ¼VLQWHQVGH

&DWDODQVHVYHXHQFRPRSRUWXQLWDWVSHUDFDEDUGHUHODFLRQDULDWHQGUHOHVQHFHVVLWDWVGH

OಬDSDUFDPHQWSHUTXªHOSURMHFWHGHO&)ORUHQFL*XVWHPVWUHXWRWHVOHVSODFHV

OHVDFWLYLWDWVLOHVSHUVRQHVGLYHUVHVTXHFRQIOXHL[HQHQODSOD©DGHPDQHUDTXRWLGLDQDR

GಬDSDUFDPHQWGHODYLDLODXELFDFLµLODTXDQWLWDWGHSODFHVGHS¢UTXLQJEHQHILFLDU¢HOSDV

HYHQWXDOLFRPXQDGHILQLFLµGHOYLQFOHDPEODQDWXUDTXHSRWHVGHYHQLUHQXQDGHFODUDFLµ

DO3XQWGಬLQIRUPDFLµMXYHQLOಯ3DQWLQNLOORರODELEOLRWHFDHOELEOLRE¼VLSRWVHUHOSDVGH

GH SULQFLSLV SHU DO WUDFWDPHQW GಬDTXHVWHV WUDQVLFLRQV DPE HO SDLVDWJH TXH HV YHXHQ HQ

SHUVRQHVWUHEDOODGRUHVGHODI¢EULFD

PROWV LQGUHWV GHO SREOH 3HU ¼OWLP OಬDGHTXDFLµ GHO SHU¯PHWUH GH OD SOD©D KD GH UHVROGUH
OಬDFFHVVLELOLWDWDOD]RQDGHOಬDSDUFDPHQWTXHDFRPSDQ\DHOVSURMHFWHVGHSULRULW]DFLµGH
ODPRELOLWDWDSHXHQHOQXFOL


'HILQLFLµGHOಬ¢PELWDGHTXDFLµSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQV'RFXPHQWGHWUHEDOO)HEUHU

/D GHILQLFLµ GH Oಬ¢PELW GಬDFWXDFLµ GRQFV HVW¢ VLWXDW HQ HO SODQWHMDPHQW  GHOV WDOXVVRV



QDWXUDOVFRPDID©DQHVQDWXUDOV]RQHVGHMRFLO¯PLWVDFWXDOVGHODSOD©DLDPEOಬH[WHQVLµ
TXHGHOಯVWDWXTXRರHVGHULYLSHUFXLGDUGHOಬHQWRUQQDWXUDO'ಬDOWUDEDQGDFDOPLOORUDUHOV
FRQGLFLRQDPHQWVDPELHQWDOVHVSDFLDOVLIXQFLRQDOVSHUDFROOLUOHVDFWLYLWDWVLOHVSHUVRQHV
GLYHUVHVLHQDTXHVWVHQWLWSRVDUHVSHFLDOªPIDVLHQODVROXFLµGHOಬDFFHVVLELOLWDWDOD]RQD
GHOಬDSDUFDPHQWGHVGHODSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQV

9LVWDGHVGHOVWDOXVVRVTXHKLKDDODSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQV)HEUHU

0LOORUDUOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVHVSDFLDOVLIXQFLRQDOVGHODSOD©DDFWXDOSRVDQWFRP
DSULRULWDWHOEHQHVWDUGHOHVSHUVRQHVXVX¢ULHVODFRQYLYªQFLDHQWUHSHUVRQHVGLYHUVHV
OಬDWHQFLµDOVWUHEDOOVGHULYDWVGHOHVFXUHVODSHUFHSFLµGHVHJXUHWDWLODUHODFLµUHVSHFWXRVD
DPEOಬHQWRUQQDWXUDO3HUH[HPSOHGHILQLUOHVUHODFLRQVHQWUHOD]RQDGHMRFVHOVWDOXVVRV
QDWXUDOVLODSOD©DDWHQHQWXQHVSHFWUHDPSOLGಬHGDWVSHUDLQFORXUHOಬ¼VTXHIDOಬDOXPQDW

 


 








GHOHVHVFROHVDOಬKRUDGHOSDWL DFWXDOPHQWVಬHQILOHQSXJHQEDL[HQSHOVWDOXVVRV LOಬ¼VGH

WUREDUVHFRQWHPSODUVHXUHDOVRORDOಬRPEUDHWFLFRPSWDUDPEVHUYHLVFRPXQDIRQW

OHV IDP¯OLHV PLOORUDU OHV FRQGLFLRQV DFWXDOV GH OHV ]RQHV GಬHVWDGD HOV EDQFV L WDXOHV DO
YROWDQWGHOVDUEUHV FRQGLFLRQDUOD]RQDGHELWOOHV HOVMRYHVGHO&DVDOVಬDSURSLHQGಬDTXHVW
UDFµDSDUWDWGHODSOD©D DWHQGUHOHVQHFHVVLWDWVGHOHVSHUVRQHVFXLGDGRUHV SHUH[HPSOH
SURYHLUOHVGಬRPEUD LHVWXGLDUPHVXUHVGLVVXDVLYHVSHUWUHXUHOಬ¼VTXHIDQHOVJRVVRVGH
ODVRUUDGHOD]RQDGHMRFVLQIDQWLOVHWF



KLKDXQDDODSOD©D XQDSDSHUHUDHWF
&'LYHUVLILFDFLµGHOHV]RQHVGHMRFVSHUDWHQGUHGLIHUHQWVIUDQJHVGಬHGDWLLQFORXUHMRFV
FRHGXFDWLXV SHU DPSOLDU OಬRIHUWD O¼GLFD DPE OD QDWXUD OಬH[SHULPHQWDFLµ HO PRYLPHQW L OD
SVLFRPRWULFLWDWMDTXHTXRWLGLDQDPHQWKLKD¼VIDPLOLDUL¼VGHODSOD©DFRPDSDWLHVFRODU
$SURILWDUODUHODFLµDPEOಬHQWRUQQDWXUDOGHOಬDLJXDLODYHJHWDFLµSHUDSURPRXUHDFWLYLWDWV

'
'HILQLUHOSHU¯PHWUHGHOHVID©DQHVQDWXUDOVGHODSOD©DLDSURILWDUOಬRSRUWXQLWDWGHSODQWHMDU
UHODFLRQVGLYHUVHVDPEHOPHGLQDWXUDODPEOಬDLJXDGHOULHUROSHUSURPRXUHODFXUDGHOPHGL
DPELHQWDPEHOWDO¼VFRPD]RQDGHMRFDPEHOYHUGGHODQDWXUDSHUDJDXGLUGHID©DQHV
HQMDUGLQDGHVHWF

HGXFDWLYHVLGಬRFLYLQFXODGHVDHQIRUWLUHOVYLQFOHVDPEHOPHGLDPELHQW
&3ODQWHMDPHQWDPEHOHPHQWVGಬ¼VUHODFLRQDWVDPEODYHJHWDFLµLRHOPRELOLDULSHUOD
VHSDUDFLµLODFXUDGHOD]RQDGHMRFVLQIDQWLOVDPEODILQDOLWDWGಬHYLWDUTXHHOVJRVVRVIDFLQ
¼VGHODVRUUDHQOD]RQDGHMRF

 5HVROGUH OಬDFFHVVLELOLWDW D OಬDSDUFDPHQW GHO & &DVHV 1RYHV  3URSRUFLRQDU XQ DFF«V
DFFHVVLEOH DO QRX DSDUFDPHQW SHU GRQDU FRQWLQX±WDW DOV GHVSOD©DPHQWV L WDVTXHV
TXRWLGLDQHV GH OHV SHUVRQHV TXH YLXHQ DO QXFOL L GH WRWHV OHV TXH Y«QHQ GHOV QXFOLV
GLVSHUVRV GHO PXQLFLSL /ಬHQWRUQ GH OD SOD©D GHOV 3D±VRV &DWDODQV DPE HTXLSDPHQWV L
VHUYHLVDFXOOPROWDDFWLYLWDWTXRWLGLDQDL«VODXELFDFLµGಬHVGHYHQLPHQWVFRQFRUUHJXWVFRP

& ,QWHJUDFLµ GHO SDLVDWJH HQ OD VROXFLµ IRUPDO GHOV WDOXVVRV SHU DFRQVHJXLU ID©DQHV
YHUGHVUHVSHFWXRVHVDPEHOPHGLUHVWDXUDGRUHVGHOVYLQFOHVDPEOಬDLJXDLSHUDJDXGLUGH
]RQHVGHMRFVHQMDUGLQDGHVLGHVGHODPDWHL[DSOD©DLGHVGHO&)ORUHQFL*XVWHPVWDPE«
JDXGLUGHID©DQHVYHUGHVOOLJDGHVDOWHUULWRULQDWXUDOTXHHQYROWDHOQXFOLGH0HGLRQD
& 8WLOLW]DFLµ GH PDWHULDOV UHQRYDEOHV L GH YHJHWDFLµ DXW´FWRQD HQ HO GLVVHQ\ GH OHV

OD)HVWD0DMRULOD)HVWDGHOD&HUYHVD

LQWHUYHQFLRQV /ಬ¼V GH IXVWD L GಬDUEUHV L DUEXVWLYHV SU´SLHV GH OD ]RQD SHU IDFLOLWDU HO

 &ULWHULVH[HFXWLXVSHUGHVHQYROXSDUHQHOSURMHFWH

PDQWHQLPHQW

$PE OD ILQDOLWDW GಬDFRQVHJXLU HOV REMHFWLXV L GHVFULXUH OHV TXDOLWDWV I¯VLTXHV VRFLDOV L

&0
0LOORUDGHOHVH[SHULªQFLHVVHQVRULDOV/HVSHUVRQHVYH±QHVFRQVLGHUHQTXHHQOಬ¼OWLPD

WHPSRUDOVTXHVಬHVSHUDTXHDFRPSDQ\LQOHVDFWLYLWDWVHQOಬ¢PELWGHOಬDGHTXDFLµGHODSOD©D

UHQRYDFLµGHODSOD©DHOGLVVHQ\KDHVWDWಯPROWDXVWHUರHVSURSRVDSURSRUFLRQDURPEUHV

GHOV3D±VRV&DWDODQVHVIDHOSODQWHMDPHQWGHOVFULWHULVH[HFXWLXVTXHFDOGHVHQYROXSDU

VHXUHHQEDQFVGHIXVWDDSUHQGUHHOVROVHQWLUHOVRUROOGHOಬDLJXDFRQWHPSODULJDXGLUGH

HQHOSURMHFWH

ODQDWXUDLHOSDLVDWJHDWUDY«VGHWDOXVVRVHQMDUGLQDWVTXHSRGHQDFDEDUGHGHILQLUODSOD©D

& $WHQFLµ DOV UHTXHULPHQWV GH OHV DFWLYLWDWV DFWXDOV SHU DFRPSDQ\DU OHV GLYHUVHV

SULQFLSDOGHOSREOH

TXRWLGLDQLWDWVLFRQVROLGDUODFRPDSOD©DSULQFLSDOGH0HGLRQD/DSOD©DW«PROWDYLWDOLWDW

& 6ROXFLµ GH OಬDFFHVVLELOLWDW D OಬDSDUFDPHQW HQ HO & &DVHV 1RYHV )HU XQD SURSRVWD

DO OODUJ GHO WHPSV L HV ID QHFHVVDUL PDQWHQLU HOV GLIHUHQWV XVRV L DWHQGUH OHV SHUVRQHV

LQWHJUDGRUD DPE OD QDWXUD L VRVWHQLEOH DPE Oಬ¼V GH PDWHULDOV L HO WUDFWDPHQW GH OಬDLJXD

GLYHUVHVTXHKLFRQYLXHQ$IDYRULUSHUH[HPSOHOಬ¼VFRPSDUWLWGHOPRELOLDULLQWHJUDUXVRV

6HQ\DOLW]DUODE«LFXLGDUHOVHOHPHQWVTXHGRQHQVHJXUHWDWSHUDFRPSDQ\DUOಬ¼VTXRWLGL¢L

RPLOORUDUTXDOLWDWVSHUIHUOHVWUDQVLFLRQVHVSDFLDOVP«VDPDEOHVSODQWHMDUDOWUHVHOHPHQWV

SXQWXDO MD TXH HV SUHYHX LQWHQV SHU OD GHVDSDULFLµ GH SODFHV GಬDSDUFDPHQW HQ HO &

GHOPRELOLDULRYHJHWDFLµSHUDGHILQLUODGLVWULEXFLµGHOಬHVSDLHTXLSDUDPEHOHPHQWVTXH

)ORUHQFL*XVWHPVLWDPE«GXUDQWHVGHYHQLPHQWVFRQFRUUHJXWVFRPOD)HVWD0DMRU

DIDYRUHL[LQODGLYHUVLWDWSHUH[HPSOHDPSOLDUOಬRIHUWDGHMRFVSHUGLYHUVHVHGDWVHWF

&0LLOORUDUOD]RQDRQHVWUREDHOWUDQVIRUPDGRUHOªFWULFSHULQWHJUDUODDODYLGDGHODSOD©D

&$
$WHQFLµDODFRQYLYªQFLDLHOVWUHEDOOVGHFXUD/DSOD©DDOOODUJGHOWHPSVW«XQ¼V

LHYLWDUODIRUPDFLµGHUDFRQV

LQWHUJHQHUDFLRQDO YDOXµV L DFXOO GLIHUHQWV WLSXV GH SHUVRQHV FXLGDGRUHV GH JHQW JUDQ L
GಬLQI¢QFLD V LPSRUWDQW GLVSRVDU GಬHVSDLV GLYHUVRV DJUDGDEOHV L F´PRGHV SHU [HUUDU
 


 






& $ OODUJ WHUPLQL UHODFLRQDU OD SOD©D DPE HO SDWL GHO &DVDO L GHO 7HDWUH SHU DMXQWDU
VLQHUJLHVHQULTXLUOಬ¼VGHODSOD©DYLQFXODUDFWLYLWDWVFRPXQLW¢ULHVLDFRPSDQ\DUGLIHUHQWV
KRUDULV MD TXH WRWV DTXHVWV HVSDLV WHQHQ PROWD YLGD VRFLDO L VಬKL IDQ DFWLYLWDWV
FRPSOHPHQW¢ULHV


9LVWDGHVGHOHVSDUDGHWHVGHOPHUFDWVHWPDQDODODSOD©DGHOV3D±VRV&DWDODQV)HEUHU
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436.88

436.79
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436.33

436.03
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436.72
436.49

436.30
436.37

436.13
436.21

437.27

436.72
436.84

436.23

436.35
436.54

439.39

437.60

436.40

437.76
439.18

437.87

436.39
436.17

438.40
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439.49

436.32
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439.41
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438.22
439.15
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439.36
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439.25
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439.37

440.18

Gestopvi
Serveis Topogràfics

439.44

439.04

DATA: 17-03-2020

439.79

EH: 1 / 300

HEMISFERI : Nord

FUS : 31

Sistema de referència: ETRS89 (Coordenades UTM)
440.25
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Aixecament topogràfic de la Plaça dels Països
Catalans al T.M. de Sant Joan de Mediona.
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439.84

440.15
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Adequació del perímetre de la plaça Països Catalans
ANNEX 3 - SERVEIS EXISTENTS

1.- Introducció
El present annex recull la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis i organismes

Les dades corresponent a altres infraestructures com ara l’enllumenat públic i el clavegueram es consideren

gestors d’infraestructures de serveis.

xarxes municipals i per tant, la informació recollida en aquest annex correspon a la informació facilitada per
l’Ajuntament. En aquest cas concret només es disposa d’informació bàsica associada a la xarxa de

La informació aquí reflectida i grafiada als plànols de projecte és aproximada i disposa d’un termini de

clavegueram, no disposant-se d’informació gràfica associada a la xarxa d’enllumenat públic.

validesa finit. En fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les comprovacions
Per últim, cal esmentar que en l’àmbit d’actuació també trobem xarxa de fibra òptica associada a l’empresa

necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la ubicació de les mateixes.

TECNOCOLOR, Tot i haver-se sol·licitat, durant la fase de projecte no s’ha obtingut la informació
corresponent a la xarxa existent en aquest àmbit concret. No es localitzen però cablejats aeris associats a
aquest àmbit i per tant, no s’estima que existeixi xarxa associada.

2.- Serveis existents
2.1- Dades de contacte
A través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios Existentes) - www.ewise.es – gestionada

2.2.- Informació facilitada

per l’empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la informació de diferents

A continuació, es reprodueixen les cartes, plànols i documentació annexa facilitada per cada una de les

companyies de serveis.

companyies de serveis o organismes que han emès resposta:

La informació detallada en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon a aquelles
empreses privades que discorren per via pública, en aquest cas aquestes són:
· ENDESA
· GAS NATURAL
· ANAIGUA
· TELEFÒNICA
Les dades de contacte d’ACEFAT són:
Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona
Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989
Fax: +34 (93) 415 62 69
e-mail: eWise@acefat.com
www.acefat.com
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Adequació del perímetre de la plaça Països Catalans
ANNEX 4 – SERVEIX AFECTATS I NOVES INFRAESTRUCTURES

Tot i quedar a tocar de l’àmbit d’actuació, no està previst cap tipus d’actuació associada a la xarxa elèctrica.
Si serà necessari però realitzar una sèrie de cales de localització de serveis per tal d’assegurar que cap de
les línies existents queden a sota de les rampes projectades.

1.- Introducció
El present annex estudia i detalla les actuacions a executar a nivell de serveis i instal·lacions, ja sigui a nivell

2.4- Xarxa telefònica

d’afectació de xarxa existent o desenvolupament de xarxa nova.

La xarxa telefònica del municipi està gestionada per l’empresa TELEFÒNICA. Dintre de l’àmbit de la plaça no
localitzem xarxa telefònica; si localitzem però diverses canalitzacions en el carrer Florenci Gustems, fora de

El present annex defineix les actuacions associades a les diferents xarxes:

l’àmbit d’actuació.

-

Aigua potable

-

Gas natural

-

Xarxa elèctrica

-

Xarxa telefònica

-

Xarxa de fibra òptica

2.5- Xarxa de fibra òptica

-

Xarxa clavegueram

2.

-

Enllumenat públic

La xarxa de fibra òptica del municipi està gestionada per l’empresa TECNOCOLOR (avinguda de Montserrat,

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa telefònica existent.

16, 08700 Igualada; telèfon: 938050676). Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa de fibra; si
localitzem però xarxa en els carrers adjacents.

2.- Serveis afectats i noves infraestructures
2.1- Xarxa d’aigua potable
La xarxa d’aigua potable del municipi està gestionada per l’empresa ANAIGUA (Cl Santa Maria 10,

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa de fibra existent.

08700 Igualada; telèfon: 938047931). La cap de distribució de la zona és la Sra. Anna Inglés Figuerola.
Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa d’aigua potable; si localitzem però una canonada d’aigua

2.6- Xarxa de clavegueram

existent de polietilè de 110 mm que discorre per la vorera adjacent del carrer Florenci Gustems.

La xarxa actual és unitària, és a dir, recull aigües residuals dels habitatges i aigües de pluja a través de
diferents elements de captació superficial i baixants. La xarxa està composta de tubs de formigó de

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa d’aigua potable existent dintre del present projecte.

diàmetres 300, 400 i 500 mm. Per l’àmbit de la plaça no localitzem canonades existents; si localitzem però
una canonada de 500 mm que discorre pel carrer Florenci Gustems.

2.2- Xarxa de gas natural
La xarxa de gas natural del municipi està gestionada per l’empresa NEDGIA CATALUNYA S.A. Dintre de

Ja que les actuacions d’urbanització previstes en l’entorn de la plaça són mínimes, no es planteja cap tipus

l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa de gas natural; si localitzem però una canonada existent de polietilè de

d’actuació a nivell de clavegueram o drenatge.

110 mm que discorre per una de les voreres del carrer Florenci Gustems.
2.7- Xarxa d’enllumenat públic
En l’àmbit de la plaça localitzem 6 punts de llum amb lluminàries clàssiques de 4 cares col·locades sobre

No hi ha cap previsió d’actuació sobre la xarxa de gas natural.

columna. Així mateix en l’àmbit del carrer Florenci Gustems localitzem altres lluminàries de la mateixa
2.3- Xarxa elèctrica

tipologia que van associades a la il·luminació del carrer. Totes les lluminàries de l’àmbit d’actuació pengen

La xarxa elèctrica del municipi està gestionada per l’empresa ENDESA; dintre d’aquesta xarxa distingim la

del quadre d’enllumenat situat a tocar de l’estació transformadora existent.

xarxa de baixa tensió i la xarxa de mitja tensió. Dintre de l’àmbit de la plaça no localitzem xarxa elèctrica; si
localitzem però en un dels laterals de la plaça una estació transformadora antiga en edificació d’obra (ref.

En relació a la xarxa d’enllumenat públic projectat es planteja la total substitució de les lluminàries de l’àmbit

46058). Des d’aquesta estació transformadora, surten diverses línies de mitja i baixa tensió, ja sigui en aeri o

per una de noves de tecnologia led. Es mantindrà però la totalitat de la xarxa de canalitzacions i columnes

soterrades; aquestes línies es dirigeixen cap al carrer Florenci Gustems o cap a l’est, sense creuar la plaça.

existents.

Dintre de l’annex de serveis existents i en els diversos plànols de projecte es pot veure el detall de la xarxa
existent.

La tipologia de lluminària escollida serà la mateixa que en els nous carrers de l’entorn. Es planteja utilitzar
per tant, el model ATP Villa XLA Led o equivalent, amb potències entre 15 i 46 W segons zona, i 3000K. A
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banda d’aquesta substitució de lluminàries, a la rampa projectada es planteja la col·locació de diferents
balises que permetin donar una certa il·luminació a la zona; aquestes balises serien del tipus Focus 2 d’ATP
o equivalent.
Per a la definició de la tipologia d’enllumenat s’ha partit de l’Ordenança per a l’aprofitament i preservació dels
recursos naturals, l’eficiència energètica, i la minimització de la contaminació lluminosa al municipi de
Mediona, de juliol de 2005. A banda d’aquesta documentació de referència, s’ha tingut en compte la
normativa vigent associada a l’enllumenat públic, posterior a la data de publicació d’aquesta ordenança.
En l’apartat A.3.2 de l’ordenança es fixen les característiques a adoptar en les zones urbanes de Sant Joan
de Mediona i en concret en els carrers propers a l’àmbit del present projecte; no s’especifica però
requeriments concrets associats a la plaça com a tal. A banda, cal tenir en compte que degut al canvi
normatiu alguns dels aspectes marcats en aquesta ordenança han quedat desfasats.
El criteri principal de les vies és la velocitat de circulació; en aquest cas es tracta d’una plaça i per tant, la
classificaríem dintre del grup E:

Mitjançant altres criteris, com ara el tipus de via i la intensitat mitjana de trànsit diari (IMD), s'estableixen
subgrups dins la classificació anterior. A les següents taules es defineixen les classes d'enllumenat per a les
diferents situacions de projecte corresponents a la classificació de vies anteriors. En aquest cas concret es
fixa una situació de projecte tipus E2 i una classe d’enllumenat associada tipus S2.
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Com apèndix 1 al present annex s’incorpora l’estudi lumínic realitzat en l’àmbit d’actuació, tant per l’àmbit de
plaça com per l’àmbit de rampa. Amb les dades obtingudes, es pot constatar el compliment dels
requeriments normatius vigents i específics que disposa el municipi de Mediona.
Les instal·lacions d'enllumenat exterior es qualifiquen energèticament en funció del seu índex d'eficiència
energètica, mitjançant una etiqueta de qualificació energètica segons especifica la ITC-EA-01. Aquesta
etiqueta s'ha d'adjuntar a la documentació del projecte i ha de figurar a les instruccions que es lliurin als
titulars, segons especifica l'article 10 del Reglament. La instal·lació projectada té una qualificació energètica
de nivell A, sent aquesta la qualificació més eficient. Aquesta classificació s’incorpora també al final de
l’apèndix 1.
Per últim, cal esmentar que la lluminària escollida té un flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst o emissió
directa dels llums, inferior al 5%, tal i com es marca per a un àrea tipus E2, corresponent a ÀREES DE
BRILLANTOR O LLUMINOSITAT BAIXA: Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no
urbanitzables, àrees rurals i sectors generalment situats fora de les àrees residencials urbanes o industrials,
on les carreteres estan il·luminades.
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Apèndix 1. Estudi lumínic

16

Enllumenat a Sant Joan de Mediona.
07.05.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Enllumenat a Sant Joan de Mediona.

ATP ILUMINACION - FOCUS / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Plaça

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 54 84 96 99 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 07.05.2020
Proyecto elaborado por:

Página 2

Enllumenat a Sant Joan de Mediona.

Enllumenat a Sant Joan de Mediona.
07.05.2020

07.05.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Simulació lluminària existent CDM-T/830 / Hoja de datos de luminarias

ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAT LED55 S2 3000K / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Emisión de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 78 98 100 81

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 3

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 14 47 91 99 87

Emisión de luz 1:
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Teléfono
Fax
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 3.0%

Escena exterior 1 / Lista de luminarias
8 Pieza

ATP ILUMINACION - FOCUS
Dispone de una imagen
N° de artículo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 266 lm
nuestro catálogo de
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 266 lm
Potencia de las luminarias: 4.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 54 84 96 99 100
Lámpara: 1 x THREELINE 4.5W GU10S (Factor
de corrección 1.000).

6 Pieza

ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAT LED55 S2
3000K (Tipo 1)
N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 4972 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5724 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 14 47 91 99 87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

3 Pieza

Simulació lluminària existent CDM-T/830
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2664 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 47.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 78 98 100 81
Lámpara: 1 x CDM-T35W/830 (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Escala 1:866

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

2

6

3

3

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

266

266

4.5

4972

5724

46.0

2664

3300

47.0

46372

453.0

ATP ILUMINACION - FOCUS (1.000)
ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAT LED55
S2 3000K (Tipo 1)* (1.000)
Simulació lluminària existent CDM-T/830
(1.000)

*Especificaciones técnicas modificadas

Total:

39951

Total:
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
ATP ILUMINACION - FOCUS
266 lm, 4.5 W, 1 x 1 x THREELINE 4.5W GU10S (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
260.897

Y
25.971

Z
0.236

X
90.0

Z
164.4

2

260.897

25.971

0.156

90.0

0.0

164.4

3

240.498

28.145

0.236

90.0

0.0

-129.9

4

240.498

28.145

0.156

90.0

0.0

-129.8

5

252.679

29.601

0.236

90.0

0.0

123.6

6

252.682

29.600

0.156

90.0

0.0

123.6

7

252.332

22.128

0.236

90.0

0.0

0.0

8

252.332

22.129

0.156

90.0

0.0

0.0

Escala 1 : 632
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Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAT LED55 S2 3000K (Tipo 1)

Simulació lluminària existent CDM-T/830

4972 lm, 46.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

2664 lm, 47.0 W, 1 x 1 x CDM-T35W/830 (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

1

X
229.482

Y
60.638

Z
5.300

X
0.0

2

241.482

60.500

5.300

0.0

3

253.571

60.318

5.300

0.0

4

235.549

38.042

5.300

5

247.567

38.113

5.300

6

259.538

38.066

5.300

Rotación [°]
Y
0.0

N°
Z
180.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
224.267

Y
38.741

Z
3.000

X
0.0

180.0

2

224.431

53.086

3.000

0.0

0.0

-89.4

180.0

3

224.490

70.165

3.000

0.0

0.0

-89.4
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Z
-89.4
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Teléfono
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Proyecto elaborado por
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

Escala 1 : 1063
Lista de superficies de cálculo
N°
1
2

Designación
Sup. Plaça dels països
Catalans
Sup. Rampa

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

perpendicular

15 x 15

14

5.39

36

0.372

0.150

perpendicular

15 x 15

12

1.45

123

0.123

0.012

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

2

14

1.45

123

0.10

0.01
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Escena exterior 1 / Sup. Plaça dels països Catalans / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 282
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(226.499 m, 29.650 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
14

Página 13

Emin [lx]
5.39

Emax [lx]
36

Emin / Em
0.372

Emin / Emax
0.150
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Escena exterior 1 / Sup. Plaça dels països Catalans / Gráfico de valores (E,

Escena exterior 1 / Sup. Rampa / Isolíneas (E, perpendicular)

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 208
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(232.866 m, 36.068 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.45

Emax [lx]
123

Emin / Em
0.123

Emin / Emax
0.012

Valores en Lux, Escala 1 : 282
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(226.499 m, 29.650 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
5.39

Emax [lx]
36

Emin / Em
0.372

Emin / Emax
0.150
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Calificació energètica
REEIAE

Enllumenat a Sant Joan de Mediona.

Vials Ambientals

07.05.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Projecte:

SANT JOAN DE MEDIONA, PLAÇA.

Dades Instal·lació

Escena exterior 1 / Sup. Rampa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Lluminària: ATP VILLA XLA
Làmpada:
46W
Sup.il·luminada
Il·luminància mitja Em
Potència instal·lada P
Factor mantenimient Fm
Factor utilització
Fu
Eficiència làmpada
El
ITC-EA-01

1321
14
276
0,85
0,63
124,43

m2
lux
W
lm/W

Calificació Energètica

Eficiència Instal·lació ε= 67,01
Eficiència mínima=
7,20

[(m2·lux)/W]
Eficiente

Ef. de referencia

[(m2·lux)/W]

10,60

Eficiència de referència

Valores en Lux, Escala 1 : 208
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(232.866 m, 36.068 m, 0.000 m)

80
70
60
50

Series1

40
30

Series2

20
10

Iluminància mitja
[lux]

0
0

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.45

Emax [lx]
123

Emin / Em
0.123

10

20

30

Índex d'eficiència energèt Iε:

6,32

Índex de consum energètic ICE=

0,16

Emin / Emax
0.012

CALIFICACIÓ

A
Observacions:

Página 17

40

PROJECTE BASIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA. Expedient: X2020000197

Annex núm. 5: Plantacions

17

Annex núm. 5- Plantacions

Joan de Mediona seleccionarà i marcarà a viver els exemplars a subministrar un cop adjudicada la obra. Les
espècies d’arbrat escollides són les següents:

ANNEX 5- PLANTACIONS
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I QUALITATS MÍNIMES DELS ELEMENTS DE JARDINERIA

Parterres
Morus alba ‘Fruitless’ 18-20 com a perímetre mínim, en contenidor o Air-pot.
Aquesta espècia s’ha escollit per a la zona d’estada degut a la seva gran capacitat de generar ombra i a la seva
tolerància a ser plantada en zones pavimentades amb escocell. És un arbre de port mitjà i amb una forma
estètica, amb capçada mitjana (4-6m), fulla caduca de forma simple color verd. Té un creixement ràpid.

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Aquest document proposa la vegetació ornamental del projecte ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS
PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS
A SANT JOAN DE MEDIONA. La situació de la vegetació existent, a l’àmbit del projecte, és el resultat d’un conjunt
d’alteracions puntuals que han transcorregut al llarg de la seva existència. En general, elements vegetals que han
anat apareixen transitòriament sense un nexe d’unió vinculats a l’ús l’espai públic.

Perímetre natural d’estada
Liquidambar styraciflua worplesdon de 25-30 com a perímetre mínim, en contenidor o Air-pot.
Aquesta espècie es considera adequada per a la zona d’estada més natural de la plaça considerant-se un arbre
singular destacant la seva forma cònica i el canvi de coloració de les fulles a la tardor com carcateristiques
interessants. És un arbre de port gran i silueta cònica amb capçada ampla (6-8m), fulla caduca de forma simple i
color verd fosc i vermell a la tardor. Provoca una densitat d’ombra mitjana interessant per l’àmbit d’actuació. No
presenta capacitat alergènica.

La vegetació proposada en aquest projecte pretén la implantació d’elements vegetals autòctons o propis de
l’entorn que requereixen poc manteniment pel que fa sobretot a les necessitats hídriques. S’han escollit espècies
per la seva bona adaptació al clima mediterrani, en que es poden produir llargues temporades sense aportació
d’aigua de pluja. S’han escollit espècies que generen una combinació de colors verd, vermell, lila i blanc Colors
que combinen entre ells i alhora destaquen amb els tons beig/terrosos de l’entorn construït.

Talús superior camí de pujada
Prunus dulcis de 18-20 com a perímetre mínim, en contenidor o Air-pot.
Aquesta espècie es considera adequada per la seva silueta i flors blanques inspiradores i per la referència al
territori. S’ubiquen a la part superior del talús per permetre l’assolellament directe i necessari per l’espècie. És
un arbre de port mitjà i forma irregular amb capçada mitjana (4-6m), fulla caduca de forma simple color verd
clar. Provoca una densitat d’ombra lleugera i interessant per l’àmbit d’actuació. No presenta capacitat
alergènica.

2. PROTECCIÓ DEL VERD EXISTENT
Cal protegir tots els elements vegetals existents a l’àmbit d’obra afectats pels treballs de construcció i que
formaran part del nou espai verd. Els que per raons imponderables no es puguin mantenir s’han de trasplantar.
És important afectar el menys possible l’entorn d’aquests arbres i un dels objectius de projecte és millorar les
seves condicions. Les actuacions de protecció durant les obres, pels arbres que es mantindran en el seu lloc
seran:

3.2. Epoca de subministrament i plantació
S’ha de realitzar la plantació de l’arbrat en el periode de repòs vegetatiu de l’espècie.

· No compactar el terreny al voltant de l’arbre.
· Evitar rases a menys de 1m dels escocells dels arbres i, en cas inevitable, obrir-les manualment.
· No abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant de l’arbre
· No acopiar material ni col·locar la caseta d’obres sobre els escocells.

Contenidor o Air-pot

Qualsevol época de l’any evitant condicions climatològiques extremes.

3.3. Qualitat dels arbres
Els arbres han de procedir de vivers de producció d’arbres per a jardineria i han d’estar sans, ben formats, sense
defectes ni símptomes que puguin disminuir la seva capacitat de represa ni el seu desenvolupament futur.
Característiques mínimes exigides:

Per evitar danys mecànics s’envoltaran els troncs amb una protecció formada per taulers de fusta de pi tractada
de 2 metres d’alçada, amb proteccions de poliestirè i lligats amb filferro. En el cas d’arbres de port gran es
col.locarà una tanca de fusta o reixa de 1,5-2m d’alçada a una distància de 2 metres del tronc.

· L’arbre ha de tenir guia terminal i la capçada ha de representar, com a mínim, el 50% de l’alçaria total de
l’arbre.
· El brancatge ha de presentar proporcionalitat entre els diàmetres de cada nivell de ramificació i sense rebrots ni
insercions anòmales.
· El tronc ha de ser únic i recte i el seu diàmetre ha d’estar equilibrat en relació amb la seva capçada.
· El començament de la capçada ha d’estar a un mínim de 2,50cm del coll.
· La part subterrània ha de ser, segons el sistema de cultiu:

3. ARBRAT, PLANTACIÓ I SUMINISTRAMENT
3.1. Selecció d’espècies d’arbrat
La selecció de l’arbrat es fa seguint les recomanacions de l’Ajuntament de Sant Joan de Mediona, els agents
forestals de la zona, èrsonal tècnic dels serveis territorials i els criteris establerts a la Guia per a la selecció
d’espècies de verd urbà: arbrat viari de la Diputació de Barcelona. L’equip de jardineria de l’Ajuntament de Sant
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Es col.locarà un tub corrugat foradat en el fons del clot útil de plantació dels escossells per a millorar l’aireació
del sistema radicular de l’arbrat, de 60mm de diametre, amb “T” i tap d’alta resistència, tipus Rootrain de
Greenleaf o equivalent.

Contenidor o Air-pot

Sense arrels espiralitzades ni el coll enterrat.
S’ha d’acreditar que ha passat, mínim, un cicle vegetatiu en el
recipient.
En cap cas s’acceptarà una qualitat inferior.

Es realitzarà la plantació assegurant que el coll de l’arbre queda a nivell del terreny. Es tallaran la tela
biodegradable i malla metàl.lica no galvanitzada al voltant de la base del tronc per garantir el seu
desenvolupament sense estrangulaments ni ferides.

3.4. Recepció dels arbres
Els arbres s’han de transportar amb les branques lligades de manera que no es malmetin i protegits del vent,
vibracions i cops. Quan els arbres arribin a l’obra es comprovarà que reuneixen les condicions de qualitat exigides
i demanarà el Passaport Fitosanitari CEE.

3.7. Tutors
Caldrà garantir la verticalitat dels arbres amb un tutor format per dos rodons de fusta tractada de 8cm de
diàmetre i 2,5m de llargària, units per travesser de fusta i clavats en el fons del forat de plantació. El tutor ha de
quedar en posició vertical i a una distància mínima de 20cm respecte del tronc i s’ha d’enterrar, com a mínim,
50cm per sota del clot de plantació. Les fixacions al tronc dels arbres han de ser de material elàstic per permetre
el creixement del perímetre del tronc i no malmetre l’escorça. El tronc ha d’estar separat del travesser de fusta.

3.5. Qualitat del sol
En espais urbans, la qualitat agronòmica del sòl és baixa, amb símptomes d’esgotament i grau de compactació
elevat. Les esmenes a realitzar al voltant del forat de plantació per obtenir un sòl amb textura franc-sorrenca
hauran de garantir:
· Aireació 20-35% de volum
· Facilitat de penetració de les noves arrels
· Drenatge correcte: taxa d’infiltració superior a 6cm/h
· Retenció de l’aigua: 15-30% del volum
· Conductivitat eléctrica a 25ºC igual o inferior a 2ds/m
· pH entre 7-8
· Relació C/N: 8-15
· Estabilitat
Al forat de plantació cal substituir el sòl existent per un substrat de plantació previament formulat, adobat i
desinfectat. Com a barreja de referència:
· 60% Sorra rentada de riu (0,1-0,5 mm)
· 20% Terra vegetal franco-sorrenca
· 20% Compost d’origen vegetal
· MO oxidable entre 3 i 10% pes sec
· exempta de patògens i males herbes

Font: Metodologia de treball per a la plantació d’arbres i palmeres. Ajuntament de Barcelona.

S’aportaran 1 Kg/m3 de terra d’adob orgànic peletitzat tipus Fertilis eco forte de formulació 6-7-7 + 50MO o
equivalent.

4. D’ARBUSTS, HERBACIES I PLANTES DE JARDI, SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ

3.6. Plantació
S’obriran el forats per a plantacions d’arbat i arbustives amb varies setmanes d’antel·lació per a que s’airegi la
terra comprovant la drenabilitat del terreny. Les dimensions dels forats seran suficients per a que les arrels
càpiguen sense que es trenquin i el pa de terra s’introdueixi amb comoditat.

4.1 Selecció d’espècies
Les espècies i varietats s’han escollit tenint en compte, a més a més de les seves característiques botàniques,
estètiques i de floració, per la seva rusticitat, la seva contribució en la millora de la biodiversistat i manteniment
sostenible (totes requereixen un baix manteniment ja que són resistents a sèquies). Es combina els colors verd,
lila, vermell i blanc. Les espècies seleccionades són les següents:

2
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Parterres: Salvia microphilla royal bumble i Lavandula Latifolia. La lavanda s’ubica més propera a la zona de jocs
infantils degut a la seva capacitat aromàtica (alçada 60/80cm) i la Salvia més propera a la part dura de la plaça
degut a la seva alta capacitat decorativa (60/80cm). Combinant els tres colors verd, lila i vermell.

4.5. Esmena del terreny de plantació
Les condicions físicoquímiques del sòl han de ser les adequades per garantir la fertilitat, la porositat, el drenatge i
la retenció d’humitat.

Talús_general: Com a tel de fons, a tot el talús es plantarà una barreja de llavors autòctones de diferent espècies
(tipus prado enano) convinant gramínies i lleguminoses amb el sistema d’hidrosembra. S’inclouen espècies de
ràpida germinació o creixement per assegurar la ràpida fixació del substrat i, espècies de creixement més lent per
al manteniment. També s’inclouen barreja de llavors de diferents espècies amb flor per a que floreixin en
diferents moment de l’any com trèvols – trifolium-, calèndula, Psoralea bituminosa, pastanaga borda – Daucus
carota ssp.carota-, sempreviva – Helichysum stoechas). La barreja d’hidrosembra inclou, a més de les llavors:
“mulch”, estabilitzants i fertilitzants. La plantació d’hidrosembra es realitzarà després de plantar les arbustives.

4.5.1. Esmenes del sol existent
La profunditat mínima de sòl remogut i fértil ha de ser de 50cm. Es roturarà manualment o mecànicament i
s’aportaran 5 Kg/m2 d’adob orgànic peletitzat Fertilis eco forte, formulació 6-7-7+50MO o equivalent.
4.5.2. Esmenes per plantació d’herbàcies al voltant d’arbrat existent
Als parterres de l’arbrat existent es roturarà manualment uns 10 cm amb molta cura de no fer malbé les arrels
superficials dels arbres. Posteriorment s’aplicaràn 1 Kg/m2 d’adob orgànic peletitzat Fertilis eco forte, formulació
6-7-7+50MO.

Talús_zona jocs en desnivell: A més de la hidrosembra es plantarà principalment espècies de Viburnum tinus
"Eve Price" i puntualment Cirerer d’Arboç. S’han escollit exemplars d’alçada i densitat importants i de fulla
perenne per delimitar l’àrea del joc en desnivell i evitar l’erosió del talús proper.

4.5.3. Substrat de plantació
Al forat de plantació cal substituir el sòl existent per un substrat de plantació previament formulat, adobat i
desinfectat:
· 60% Sorra rentada de riu (0,1 a mm)
· 20% Terra vegetal franco-sorrenca
· 20% Compost d’origen vegetal

4.2. Execució de l’hidrosembra
La hidrosembra consisteix en ruixar una barreja dels materials abans esmentats sobre la superfície a tractar. Es
realitza amb un canó o per mitjà de mànegues. L'expulsió d'aquesta barreja s'ha de fer de manera que el raig no
s'orienti directament sobre la superfície a sembrar i tenint cura que la barreja no escorri per la superfície del
talús. Entre la boca del canó i la superfície a tractar ha d'haver una distància que es calcula d'acord a la potència
de la bomba, però sol ser entre els 20 i 50 m.

4.6. Encoixinat
Escorça de Pi, granulometria 25-40mm

La hidrosembra es realitzarà en dues passades, la primera amb llavors i la segona únicament com a recobriment.

4.7. Protecció posterior a la plantació
La plantació de tots els parterres s’haurà de vallar durant 3 mesos amb tanca Rivisa o equivalent per garantir la
seva implantació.

La millor època per realitzar aquesta operació és el període de tardor (octubre i novembre), i ocasionalment a la
primavera.

5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Finalitzada la sembra i plantació es regaran les superfícies sembrades i els arbres, per mantenir les condicions
d'humitat necessàries per tal que germinin les llavors i arrelin els arbustos i arbres.

La plantació es realitzarà segons especificacions de les NTJ 08B: 1993 Treballs de plantació i NTJ 08D: 2012
Tècniques de plantació d’arbusts.
NTJ 010: 2004. Plantacions en obres lineals viàries.
NTJ 05C: 2006. Composts: qualitat i aplicació en espais verds.
NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs.
NTJ 07A: 2007. Subministrament del material vegetal.
NTJ 07D: 1996. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Arbres de fulla perenne.
NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i acopi en viver d’obra.
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 08C: 2003. Tècniques de plantació d’Arbres.
NTJ 08D: 2012 Tècniques de plantació d’arbusts

4.3. Calendari de floració
gen

feb

mar

abr

mai

jun

jul ago

set

oct

nov

des

Salvia microphilla royal bumble
Lavandula Latifolia
Viburnum tinus "eve price"
4.4. Recepció del material vegetal
Les plantes subministrades han de procedir de vivers de producció de plantes de jardí i han de complir els
requisits mínims aplicables a les plantes comercialitzades. Han de ser autèntiques en identitat i puresa, sanes,
ben formades en la part aérea i subterrània i viables pel desenvolupament futur. Es verificarà la documentació,
l’etiquetatge i l’estat de com arriba el material vegetal a l’obra.
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6 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

7.4 Manteniment de la hidrosembra
S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. Caldrà
realitzar el regs manualment amb mànega o cisterna. Les segues es realitzaran amb la freqüència necessària per
tal d’assolir una cobertura homogènia. Durant el període de garantia es ressembraran les zones on la germinació
no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. S'adobarà la superfície
de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor. És d’obligat compliment el
tancament de les superfícies acabades de sembrar fins a la recepció d’obra. La primera sega es considera sempre
inclosa, malgrat no sempre s’especifica a la partida.

La Direcció Facultativa revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si ho creu necessari,
els albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport fitosanitari
en aquelles espècies que ho requereixin.
No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc mides
inferiors a les requerides en el projecte.
El Contractista haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop acceptat, i
quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions Tècniques, per tal de
comprovar que compleix amb les característiques corresponents.

8 DIRECTRIUS PEL MANTENIMENT FUTUR
En el futur, i per tal de respectar el concepte original del projecte, caldrà mantenir els diferents elements de la
següent forma:
Arbrat: requerirà la poda necessària pels arbres de fulla caduca.
Arbusts i entapissants: amb la correcta disposició d’adobs i esmenes orgàniques amb la periodicitat necessària.
Mobiliari urbà: caldrà un control periòdic del seu estat, per poder assegurar el bon funcionament de l’element i
ser retirat i reposar en cas necessari.

Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el drenatge és
suficient. En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents.

7 PLA DE MANTENIMENT D’IMPLANTACIÓ
Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haurà de concretar
quines feines,amb quina freqüència i per quin import monetari.
7.1 Manteniment d’arbrat
Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Caldrà realitzar els regs manualment, amb
mànega o cisterna. En els arbres amb reg manual, cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per poder
garantir l’entrada suficient d’aigua i treure les herbes del voltant de l’arbre. Si és necessari es realitzarà un
adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en
condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. L’entutorat ha d’estar en
perfectes condicions fins assolir la seva funció. Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra
establert. El manteniment dels arbres existents al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa, és a càrrec de la
constructora.
7.2 Manteniment d’arbusts, herbàcies, gràminies
Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Caldrà realitzar el regs manualment amb
mànega o cisterna. Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions.
Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva. Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta
alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en condicions òptimes. Si és
necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. És d’obligat compliment el tancament de les
superfícies acabades d’implantar fins a la recepció d’obra. Es reposaran totes les falles dins del període de
garantia de l’obra establert.

4
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Maya
Papelera

Antoni Roselló. 2002

Antoni Roselló. 2002

9

9

77

77

Maya
Papelera

Ø47

Papelera Maya 65 litros

Ø29

Ø20

Ø56

Papelera Maya 80 litros
Medidas en cm

Materiales:
Tapa abatible de plancha de acero inoxidable AISI 316 acabada electropulida con cerradura de fijación. Cuerpo de plancha deployé de
acero inoxidable AISI 304 acabado electropulido. Cubeta cilíndrica de 60 l y 80 l de color negro. Cenicero de acero galvanizado para
80 l opcional. Incorpora aros para facilitar la sujeción de la bolsa.
Acabados:

Electropulido
Negro
Galvanizado
*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)
**Consultar acabados especiales para ambientes marinos
Pesos (kg):
Papelera con tapa: 20.
Papelera con tapa: 30.
Papelera sin cubeta con tapa: 27.
Capacidades (l):
Papelera con tapa: 60.
Papelera con tapa: 80.
Papelera sin cubeta con tapa: 80.
Instalación y mantenimiento:
El elemento se fija, mediante ocho tacos expansivos, 9 cm por debajo del pavimento.
El elemento se suministra montado y embalado.
Instrucciones, tornillería y tacos incluidos.
No requiere mantenimiento, salvo limpieza habitual.
(Para más información consultar urbidermis.com)
Normativas: EN 10088, UNE EN-1090, UNE-EN-1993.

La información técnica facilitada por Urbidermis Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual.
info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Última modificación: 16/1/2020
P. 1 / 2

La información técnica facilitada por Urbidermis Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual.
info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Última modificación: 16/1/2020
P. 2 / 2
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Nº de Ref. 3.63300 Tobogán para niños pequeños
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.63320
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64200
anchura 1,50 m

2006
© Richter Spielgeräte GmbH

Materiales
La construcción total del tobogán es de
acero inoxidable; grosor de tobogán
metal: para Nº de Ref. 3.63300 2,5 mm,
el resto de Tobogánes 3 mm, tubo del
pasamanos Ø 42 mm, grosor 2mm
altura lateral 16 o 20 cm,
Nº de Ref. 3.63395 y 3.64105 con
laterales más altos hasta 2,50 m de altura
de caída

Nº de Ref. 3.63340
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64210
anchura 1,50 m

Valor lúdico
Los toboganes son divertidos, y
deslizarse es una manera excitante
de alcanzar el suelo. El estímulo del
movimiento no habitual, aparentemente
arriesgado, es un elemento lúdico
importante del tobogán. Este tobogán
de descenso, que no propone nada más
que superar la vacilación y atreverse, es
divertido y proporciona una sensación de
logro. Resulta especialmente divertido
el deslizamiento en tándem o paralelo
por un tobogán ancho. Esta opción
es apropiada también para la terapia,
ya que el paciente puede disfrutar
deslizándose junto con el cuidador.

w w w . b d u . e s

Nº de Ref. 3.63360
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64220
anchura 1,50 m

Nº de Ref. 3.63380
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64230
anchura 1,50 m

Dimensiones ver croquis (es posible que
se den pequeñas variaciones)
Nº de Ref.
3.63300
3.63320
3.63340
3.63360
3.63380
3.63390
3.64100
3.63395
3.64105
3.64200
3.64210
3.64220
3.64230
3.64240
3.64250

peso
65 kg
110 kg
130 kg
150 kg
170 kg
250 kg
265 kg
265 kg
275 kg
150 kg
175 kg
200 kg
225 kg
320 kg
335 kg

Componentes

Características principales
- apariencia agradable
diseño exclusivo
puede ser utilizado también como
toboganes de terraplén
- incentivo de juego: experimentar
altura, emoción
- movimiento: deslizarse

Nº de Ref. 3.63390
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64240
anchura 1,50 m

Nº de Ref. 3.63395
anchura 1,00 m

Nº de Ref. 3.63300 Tobogán para niños
pequeños
1 Tobogán, anchura 1,00 m, con anclaje
para el suelo y 2 cubrejuntas superiores
Nº de Ref. 3.63320 - 3.63380
1 Tobogán, anchura 1,00 m
con 2 postes de soporte debajo y
2 cubrejuntas superiores

Indicado para
- para niños desde 3 años
- áreas de juegos públicas
áreas de ocio
guarderías
áreas de juegos situadas junto a
viviendas

Nº de Ref. 3.63390/3.64100
1 Tobogán, anchura 1,00 m, con 1
ondulación, con 2 postes de soporte
debajo y 2 cubrejuntas superiores
Nº de Ref. 3.63395/3.64105
1 Tobogán, como el anterior, pero con
laterales más altos
2 cubrejuntas superiores

Nº de Ref. 3.64100
anchura 1,00 m
Nº de Ref. 3.64250
anchura 1,50 m

Diseño y Copyright

Toboganes de acero inoxidable
anchura 1,00 - 1,50 m

Nº de Ref. 3.64200 - 3.64230
1 Tobogán, anchura 1,50 m
con 2 postes de soporte debajo y
2 cubrejuntas superiores

Nº de Ref. 3.64105
anchura 1,00 m

Nº de Ref. 3.64240/3.64250
1 Tobogán, anchura 1,50 m, con 1
ondulación, con 2 postes de soporte
debajo y 2 cubrejuntas superiores

escala 1:100
Seguridad conforme a la norma EN 1176/1177

3.63300 - 3.64250

3.63300 - 3.64250
297

298

Atención
Las mediciones exactas pueden
variar, ya que todas las dimensiones
de la instalación se reﬁeren a las
instrucciones actuales de instalación.
Modiﬁcaciones técnicas reservadas.

Información de la instalación
Requisitos de la superﬁcie
La altura de caída depende de la altura
de ﬁjación, toboganes de terraplén
dependen de la situación topográﬁca.
En el área de salida recomendamos
materiales como arena. (consultar la
información facilitada en nuestro anexo
técnico)
Cimientos
Tobogánes con anclaje para el suelo
no necesitan cimentación,
Tobogánes con postes de soporte:
2 objetos 30 x 30 x 70 cm

B D U
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Valor lúdico
Según nuestra experiencia, los toboganes
constituyen la forma más divertida de
volver al suelo. En consecuencia, la
combinación de un tobogán con otros
equipamientos incrementa el valor
lúdico de una combinación. Esta versión
en acero inoxidable, especialmente
resistente y fácil de mantener, presenta
un perﬁl de deslizamiento bien diseñado.
Un tramo inicial empinado, para lograr
una aceleración rápida, es seguido de una
salida prolongada y suave. altura de caída
máxima permitida 2.50 m.
Características principales
- apariencia agradable
diseño de alta calidad
puede ser utilizado también como
toboganes de terraplén
- incentivo de juego: experimentar altura,
emoción
- movimiento: deslizarse, trepar

Nº de Ref. 3.65200 Escalones de apoyo para toboganes, anchura 0,45 m

© Richter Spielgeräte GmbH

2006

Indicado para
- para niños desde 3 años
- áreas de juegos públicas
áreas de ocio
guarderías
áreas de juegos situadas junto a
viviendas

Diseño y Copyright

Toboganes de acero inoxidable
anchura 0,45 m

Tobogán con una ondulación con laterales más altos
Nº de Ref. 3.63225, altura 3,00 m

3.63020 - 3.63520

3.63220/3.63230

3.63225/3.63235
295
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Materiales
Nº de Ref. 3.63120

Nº de Refs.
3.63020/3.63120/3.63420/3.63520
Tobogán de acero inoxidable
De una sola pieza de acero inoxidable
de 2 mm, no existe ninguna soldadura
ni a lo largo ni a lo ancho.
Tubo del pasamanos Ø 42 mm, grosor
2 mm, altura lateral al menos 15 cm

Nº de Ref. 3.63420

Nº de Refs.
3.63220/3.63230/3.63225/3.63235
Tobogán de una sola pieza de acero
inoxidable de 2 mm, grosor del lateral
2,5mm, pasamanos Ø 42 mm, grosor 2
mm, altura lateral al menos 20 cm
Nº de Ref. 3.63225 y 3.63235
con laterales más altos, hasta 2,50 m de
altura de caída

Nº de Ref. 3.63520

Dimensiones ver croquis
(es posible que se den pequeñas
variaciones)
Nº de Ref.
3.63020
3.63120
3.63420
3.63520
3.63220
3.63230
3.63225
3.63235

Nº de Ref. 3.63220

peso
53 kg
63 kg
69 kg
79 kg
121 kg
200 kg
136 kg
215 kg

Componentes
Nº de Refs. 3.63020/3.63120/3.63420
1 tobogán con anclaje para el suelo y
2 cubrejuntas superiores
Nº de Ref. 3.63225
Nº de Ref. 3.63520
1 tobogán con 2 postes de soporte
debajo y 2 cubrejuntas superiores
Nº de Ref. 3.63220/3.63230
1 tobogán con una ondulación
2 postes de soporte debajo y
2 cubrejuntas superiores

Nº de Ref. 3.63230

Nº de Refs. 3.63225/3.63235
1 tobogán como el anterior, pero con
laterales más altos y 2 cubrejuntas
superiores
Nº de Ref. 3.63235

Cimientos
Tobogánes con anclaje para el suelos no
necesitan cimentación.
Tobogánes con postes de soporte
1 objeto 30 x 70 x 70 cm

escala 1:100
Seguridad conforme a la norma EN 1176/1177

3.63020 - 3.63520
296

3.63220/3.63230

Información de la instalación
Requisitos de la superﬁcie
la altura de caída depende de la altura
de ﬁjación, toboganes de terraplén
dependen de la situación topográﬁca.
En el área de salida recomendamos
materiales como arena.
(consultar la información facilitada en
nuestro anexo técnico)

3.63225/3.63235

Atención
Las mediciones exactas pueden
variar, ya que todas las
dimensiones de la instalación se
reﬁeren a las instrucciones actuales
de instalación.
Modiﬁcaciones técnicas reservadas.
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Consultar la hoja de datos técnicos
para obtener información más detallada

Nº de Ref. 3.63020

RICHTER

SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

RICHTER

SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180
Technical information

Example of installation

core-free
sawn timbers, core-free, thus decreasing the occurrences of cracking

130

165

Play value
The caterpillar is a friendly play offer for
small children. The harmonious appearance of the ﬁgure and the way in which
it is possible to play from both sides offer
a lively and pleasant basis for smaller
playing spaces. The space partitions
promote communicative play, but also
make it possible to create borders and
divisions of the play areas. This caterpillar
type is equipped with a turntable, a
two-way channel and shovels.

plywood
wall elements and turntable made of
waterproof plywood board, 30 mm

100

100
150

80

350

150

Corocord® rope
special ropes of “Hercules type“
horns of six-strand Corocord® rope of
the special “Hercules type“, abrasionprotected through heating of the six
steel strands and melting the polyester
sleeve onto them, standard colour
rainbow
ground anchor
posts for bolt on, head and tail with
foundation irons made of hot-dip
galvanised steel

04/19

385
585

3

9

19

41

chains
short-link stainless steel chains

Design F. Dorband/K.H. Thiele

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

43

scale 1:100
Safety check according to EN 1176

Components
1 head with horns
1 element: turntable, two-way channel,
4 shovels
1 tail with bell
2 posts

Installation information
Surfacing requirements
corresponding to a fall height of  0.60 m
(please refer to price list for more
detailed information)
Foundations
2 items 50 x 50 x 40 cm
excavation depth 60 cm
2 items 30 x 30 x 30 cm
excavation depth 50 cm

Fundamental characteristics
- friendly appearance
- sand play equipment
Recommended
- for small children’s areas of:
public playgrounds
playgrounds situated near houses
kindergartens
children’s homes
therapy institutions for children
camping sites
- nurseries

Note
In the standard version, only the head
and tail use colour in their design. The
element installed in between is also
available with a coloured trim at extra
charge.

Planning information
The angles of the opposing wall elements
and their number can be freely selected
to a great extent. Both spread-out as
well as more compact ﬂoor plans can
be constructed. By freely selecting and
arranging the individual elements, it is
possible to carry out planning according
to your requirements. The elements can
also be used as partitioning play units
without caterpillar head and tail.
5.00025
81

bell made of brass
colour
colouring with solvent-free acrylic
paints; the wood is processed in a way
that allows the structure of the wood to
remain clearly visible

Dimensions
(small deviations possible)

Attention:
Exact measurements may vary, for
all installation dimensions refer to
current installation instructions.
Technical changes reserved.

Caterpillar
Type 04

posts made of stainless steel, glass bead
blasted

5.00025
82

height
height of head
length of the
element
head
middle part
tail
weight

1.65 m
1.30 m

1.00 m
2.00 m
1.00 m
150 kg

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

equipment of non-impregnated
mountain larch
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Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

01. Introducció

El present document, corresponent al Pla de Control de Qualitat, és un annex a la memòria del Projecte bàsic i
executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva

PROCÈS CONSTRUCTIU

SUBPROCÈS CONSTRUCTIU

Moviment de terres

0121. Excavacions
0122. Reblerts

vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

0127. Rases i Pous

Aquest document defineix les tasques a realitzar a nivell de Control de Qualitat de la Edificació en les tasques

0131. Estrebades i apuntalaments

d’execució de les obres previstes en el Projecte Executiu de referència, i està redactat per ARDÈVOL CONSULTORS

Paviments

142. Subbase
143. Soleres

ASSOCIATS SLP, en compliment de la legislació vigent i de les consideracions respecte el Control de Qualitat de la

14F. Vial

Edificació dels Tècnics responsables.

Elements de protecció

1641. Elements de senyalització

L’objectiu final del Control de Qualitat a l’edificació és complir els requeriments dels Documents Bàsics del Codi Tècnic

Instalꞏlacions

203. Enllumenat
201. Baixa Tensió

de la Edificació (CTE), expressats en els Documents Bàsics (DB), i de la resta de legislació d’aplicació.

02. Marc legal d’aplicació

04. Control de Processos i Subprocessos Constructius
Cadascun dels Processos i Subprocessos constructius detallats anteriorment, caldrà controlar-lo en 3 fases:

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per a la redacció del present document són:

1.

Controls de Recepció: Es controlaran els productes, equips i sistemes en el moment de la recepció a l’obra,

-

LOE, Llei d’Ordenació de la Edificació, Llei 38/1999, de 5 de novembre

mitjançant la documentació acreditativa de la seva qualitat (marcatge CE, o DITE). Els controls de recepció

-

CTE, Codi Tècnic de la Edificació, Reial Decret 314/2006, de 17 de març

els farà el Contractista i custodiarà la documentació que sempre estarà a disposició dels Tècnics, amb la

-

EHE-08, Instrucció de Formigó Estructural

supervisió del Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix).

-

NCSR-02, Normativa de Construcció Sismoresistent

-

REBT, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix). La documentació acreditativa dels controls

-

RITE, Instal·lacions de calefacció i aigua calenta (excepte allò que regula el CTE)

realitzats estarà signada pel Tècnic i pel Contractista.

-

RIGLO, Instal·lacions de gas

-

LCSP, Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre

l’Obra, si el primer no existeix), en presència del Contractista. La documentació acreditativa dels controls

-

Decret 77/1984, sobre Control de qualitat dels materials i unitats d’obra

realitzats estarà signada pel Tècnic i pel Contractista.

-

Indicacions i documents del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de la Edificació

2. Controls de l’Execució: Es controlarà la Execució, mitjançant la metodologia que indiqui el Director d’Execució

3. Controls d’Obra Acabada: Els controls finals els realitzarà el Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de

de Catalunya

03. Definició de Processos Constructius i Subprocessos que preveu el Projecte Executiu

De la lectura i interpretació del Projecte Executiu, es redacta el llistat de Processos i Subprocessos Constructius
de què consta:
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04.1 – Controls de Recepció

podrà incorporar al citat Programa de Control de Qualitat.

Classifiquem els controls de recepció dels PEiS (Productes, Equips i Sistemes) en dues categories:

Al finalitzar l’obra el Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix), redactarà el

-

-

PEIs que no disposen de normativa específica: s’aplicaran els continguts de les “Fitxes de Recepció”, que es

Registre de Resultats del Pla de Control de Qualitat, assentant-ne la documentació obtinguda sigui per documentació

troben a l’Annex 1 d’aquest document.

pròpia o assaigs realitzats a productes, equips i sistemes. Si els resultats són favorables, el Tècnic redactarà i

PEIs que disposen de normativa específica: s’aplicarà les indicacions de les normatives en cada cas. Els PEIs

signarà el Certificat de Compliment del Pla de Control de Qualitat, i es considerarà finalitzades favorablement les

previstos en el Projecte Executiu que disposen de normativa específica són:

tasques de Control de Qualitat.

A - Formigó armat amb funció resistent (EHE-08)
B - Acer amb funció resistent (CTE DB SE-A, apartat 12)
C - Acer amb funció resistent (EAE, Instrucción de acero estructural, cap 19 a 22) (PENDENT
D’APROVACIÓ DEFINITIVA)
D – Acers per armat de formigó (EHE-08)
o
o
o

07. Valoració econòmica de les tasques de Control de Qualitat
S’estima que l’import PEM dels assaigs i proves que determini el Programa de Control de Qualitat ascendeix de forma
aproximada a la quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUINCE CÈNTIMS (1.221,75€)

04.2 – Controls de l’Execució
Els controls de la execució es faran seguint els següents processos:
A. Definició dels LOTS D’EXECUCIÓ (Annex 1, fitxes d’execució)

08. Compliment del Pla de Control de Qualitat

B. Definició dels Controls d’Execució a fer per cada LOT. (Annex 1, fitxes d’execució)

És responsabilitat del Contractista, del Director de l’Obra i del Director d’Execució de l’obra el compliment del Pla
de Control de Qualitat.

04.3 – Controls d’obra acabada
Els controls de l’obra acabada a realitzar, queden detallats en les fitxes de l’Annex 1 d’aquest document. Cadascuna
de les fitxes serà signada pel Director d’Execució de l’Obra (o del Director de l’Obra, si el primer no existeix), i pel
09. Plec de condicions
representant del Contractista.
09.1.- CONDICIONS TÉCNIQUES
05. Obligatorietat de marcatge CE o DITE

09.1.1.- DE TIPUS GENERAL

En els controls de recepció, s’exigeix que tots els PEiS (Productes, equips i sistemes) que es col·loquin a l’obra,

El subministre, la identificació, el control de recepció dels materials, els assaigs, i, en el seu cas, les proves de

compleixin algun dels requisits següents:

servei, es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les disposicions de caràcter obligatori:

-

Estiguin en possessió de MARCATGE CE ó DITE

-

Codi Tècnic de l’Edificació

-

S’assagin segons s’especifiqui en el Pla i/o Programa de Control de Qualitat, de forma que els resultats

-

Instrucció de formigó estructural, EHE-08

dels assaigs compleixin els requeriments dels DB (Documents Bàsics) del CTE.

-

Instrucció per la recepció de ciments, RC-08.

-

Instrucció per la recepció de guixos i escaioles, RY-85.

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquests aspectes, es realitzaran preferentment d’acord amb
06. Pla de Control de Qualitat i Programa de Control de Qualitat

les normes UNE, o en el seu defecte per la NTE o segons les instruccions que dicti la Direcció Facultativa.

A l’inici de l’obra el Director d’Execució de l’Obra, (o el Director de l’Obra, si el primer no existeix), entregarà al
Contractista el Programa de Control de Qualitat, que està basat en el present document i que indicarà específicament

09.1.2.-CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I IDENTIFICACIÓ

les tasques a realitzar. El Contractista amb el vist i plau del Tècnic, podrà redactar un Pla d’Autocontrol que es

Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per al seu ús. Seran transportats en
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vehicles adequats i, si és necessari, en envasos que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de càrrega i

09.1.7.- CONTRAASSAIGS

descàrrega seran tals que no malmetin els materials o els envasos.

Si durant el procés de Control s’obtenen resultats anòmals que impliquin rebuig de la partida o lot corresponent,
el constructor tindrà dret a realitzar contra-assajos al seu càrrec, mitjançant les mostres conservades a l’obra.

09.1.3.- PRESA DE MOSTRES

El procés a seguir serà el següent: S’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents del contractat pel
La presa de mostres serà necessària en tots els materials dels que la seva recepció mitjançant assaigs s’estableixi
en la programació del control, i en aquells que, durant l’obra, consideri la D.F.

promotor, prèviament acceptats per la D.F. Si un dels dos resultats fos insatisfactori, el material es refusarà, si
els dos resultats són satisfactoris, s’acceptarà la partida.

Es procés de presa de mostres es realitzarà d’acord amb la normativa de cada producte i en quantitat suficient
09.1.8.- DECISIONS DERIVADES DEL PROCÈS DE CONTROL

per a la realització dels assaigs i contra-assajos.

En cas de resultats no conformes la D.F. podrà ordenar la realització d’assaigs amb les mostres preses a l’obra.

09.1.4.- IDENTIFICACIÓ DE LES MOSTRES

La acceptació d’un material o el seu rebuig per part de la direcció facultativa, així com les decisions adoptades com
Totes les mostres estan identificades fent-se constar els següents punts:

enderroc, reforç o reparació, hauran de ser acatades per el promotor o constructor.

Denominació del producte.

Si els resultats de control no son satisfactoris, i abans de prendre la decisió de acceptació o refús, la D.F. podrà

Nom del fabricant o marca comercial.

realitzar els assaigs d’informació o proves de servei que consideri oportú.

Data d’arribada a l’obra.
Denominació de la partida o lot que correspon la mostra.

09.2.- ECONÒMIQUES

Nom de la obra.

El cost de la programació del control de la qualitat serà a càrrec del promotor, qui contractarà amb un laboratori

Nombre d’unitats o quantitat, en massa o volum que constitueix la mostra.

acreditat o oficialment reconegut, prèviament acceptat per la direcció facultativa, en les àrees corresponents. El

Es farà constar si està en possessió de segell, té homologació o l’acompanya algun certificat d’assaigs.

laboratori haurà de remetre còpies de les actes de assaigs al promotor, a l’Arquitecte i a l’Arquitecte Tècnic.
Quan per resultats que impliquin refús s’hagin de realitzar contra-assajos i resultin negatius, el cost d’aquests

09.1.5.- CONSERVACIÓ DE LES MOSTRES
Totes les mostres es conservaran amb garanties d’inalterabilitat: Sota cobert, protegides de la humitat, del sòl i
de la intempèrie. Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerants i molt especialment en les

assaigs i les possibles conseqüències econòmiques que es derivin es repercutirà al constructor. Igualment quan
siguin necessaris assaigs de informació o proves de servei complementàries.
Seran a càrrec del constructor els mitjans materials, humans i mitjans auxiliars necessaris per a la conservació de

mostres de formigó, que necessàriament hauran de conservar-se a l’obra al menys 24 hores.
El constructor haurà d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservació en els termes indicats i

mostres o la realització de assaigs in situ, com proves de servei complementàries.
Si durant el procés de control algun material resultés refusat, i part d’aquest material es trobés col·locat en obra,

s’encarregarà de la seva custodia.

el cost dels enderrocs, reforços, reparacions o de les mesures adoptades, si és el cas, per la D.F. correran a
09.1.6.- REALIZACIÓ D’ASSAIGS

càrrec del constructor sense perjudici que aquest derivi responsabilitats al fabricant del producte en qüestió.

Tots els assaigs necessaris a realitzar pel que fa al Control de Qualitat dels materials es realitzaran en els
laboratoris acreditats per la Generalitat de Catalunya.

09.3.- FACULTATIVES I LEGALS

El laboratori facilitarà al Director del Control les actes dels resultats dels assaigs o proves realitzades i l’informarà

Es obligació i responsabilitat del promotor-propietari la realització pel seu compte dels assaigs i proves relatius a

puntualment de les incidències o anomalies que es produeixin, tan en la presa i conservació de les mostres com en

materials i unitats d’obra executades que resultin previstos en el Projecte d’Execució de les Obres, el Programa de

la realització d’assaigs i proves de servei, i que puguin afectar a la interpretació dels resultats.

Control de Qualitat, o que es determinin en el transcurs de la construcció per part dels tècnics integrants de la

El contractista podrà, a càrrec seu, dur a terme més assaigs dels previstos en el Programa de Control de Qualitat,

D.F.

si ho creu necessari.

Es obligació del constructor preveure els terminis i els mitjans per al mostreig i recepció de materials, i en el seu
cas, dels assaigs i proves preceptives segons les Direccions del Projecte d’Execució, Programa de Control de Qualitat
Pàgina: 3
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o que es determinin per ordres de la D.F., facilitant la tasca a desenvolupar amb els mitjans existents a l’obra.
Així mateix haurà de facilitar al Director del Control còpia dels documents de recepció dels materials.
El refús de materials o unitats d’obra sotmesos a control de qualitat, no podrà ser causa justificativa de retard o
incompliment de terminis convinguts per a la execució dels diferents capítols d’obra, ni d’increment en els costos
que sobrevinguin per nous materials o partides d’obra que calgui refer.
L’arquitecte Director de les obres ve obligat a deixar constància documental a través del llibre d’ordres, i si és el
cas redactant el corresponent Projecte Modificat, de qualsevol variació que s’introdueixi en el Projecte d’Execució
de les obres, havent de fer entrega la Propietat, constructor i Arquitecte Tècnic de les obres de la documentació
que justifiqui les modificacions.

Barcelona, maig 2020

ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP
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PRESSUPOST
Pàgina: 5

PRESSUPOST
Plaça Països Catalans
CODI

RESUM

01

CONTROL QUALITAT

J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,00

73,50

367,50

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501
JHV19101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat,
segons exigències del Projecte i del REBT

1,00

854,25

854,25

JR31K300

u

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del
substrat vegetal, segons la norma UNE 103204

5,00

53,74

268,70

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de
mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 103204

TOTAL 01.........................................................................................................................................
TOTAL.............................................................................................................................................................

20 mayo 2020

1.221,75
1.221,75

1

RESUM DE PRESSUPOST
Plaça Països Catalans
CAPÍTOL

RESUM

01

CONTROL QUALITAT.....................................................................................................................................................
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

IMPORT

%

1.221,75

0,00

1.221,75

21% IVA ................................................

256,57

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1.478,32

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS amb TREINTA Y DOS
CÈNTIMS
, MAIG 2020.

20 mayo 2020

1
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ANNEX 1. FITXES DE CONTROL
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Autoritzacions
administratives

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

ARDEVOL
CONSULTORS

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Autor:

- (si s’estableixen)

RECEPCIÓ DE PEiS

Pla

Ref.:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

0121 EXCAVACIONS

Origen i
garantia

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

0125 Identificació del sòl

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.
0121

Verificacions i/o proves*
EXCAVACIONS

Control

Criteris per a formació de
lots

Inspecció final

- Cada 500 m2

* Verificacions i/o proves per lot
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

-.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Activitats de l’empresa Constructora:
-.

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

NO
NO
NO

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.
0121

CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC

0121

TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ

0121

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES

Control

Criteris per a
formació de lots

Estabilitat de talussos,
control de moviments,
geometria, mesures de
seguretat

- Cada 500 m2

Comentaris:

* Unitats d’inspecció per lot
PCQ/PQ_0121
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Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
REBLERTS

0122

0122

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
D’APORTACIÓ PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat

REBLERTS

Contingut de matèria orgànica

Reblerts localitzats

Índex CBR i inflament

Anàlisi granulomètric de sòls per
tamís
Determinació del límit líquid d'un sòl
pel mètode del aparell de Casagrande

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Determinació del límit plàstic d'un sòl
Documents per la recepció dels PEiS:

Determinació del contingut de
matèria orgànica oxidable d'un sòl
pel mètode del permanganat potàssic
Compactació, Proctor normal
Compactació, Proctor modificat
C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Cod.
0124

Fulls de subministrament, etiquetat.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Avaluació tècnica europea

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Autoritzacions
administratives

Documentació tècnica

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:
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CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
0125
PROPIES PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla:

Cod.

Verificació de
Paràmetres d’execució*

0122

EXTENSIÓ

0122

COMPACTACIÓ

0122

GEOMETRIA

Control

Criteri per a formació
de lots

Neteja del fons, Estat compacte del fons,
Material adequat pel reblert, Grau de
compactació i contingut d’humitat.

- Cada 200 m2

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Límit líquid
Contingut d’humitat

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Contingut de matèria orgànica

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Índex CBR i inflament
Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

NO
NO
NO

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:
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Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

Ref.:

Autor:

Criteris per a
formació de lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

ARDEVOL
CONSULTORS

NO
NO
NO

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Fulls de subministrament, etiquetat.
obligatoris

voluntaris

ARDEVOL
CONSULTORS

Excavació de rases i pous:

Pla:

Cod.
PEPEPE-

Verificació de Paràmetres
d’execució*
FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ
TALUSSOS RESULTANTS DE
L’EXCAVACIÓ
GEOMETRIA DE ZONES
EXCAVADES

PE-

Documents per la recepció dels PEiS:

Autor:

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Ref.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

0127 RASES I POUS

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Altres per verificar el compliment d’exigències

Control

Criteris per a
formació de lots

Ajust dels estrats amb la informació de
l’estudi geotècnic, Replanteig, Estrat,
compactació, cota, neteja i nivell del
fons, Observació i actuació sobre el
nivell freàtic, Verificació constant de les
estrebades, Excavació dels últims 30cm
en el moment de formigonar

- Cada 500 m2

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

NO
NO
NO

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_0127
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
Part de la
unitat
d’obra
Control
Cod. Verificacions i/o proves *
acabada

Criteris per a formació
de lots

Pla:
* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_0127
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
Autoritzacions
administratives

ARDEVOL
CONSULTORS

Cod.
PE-0136

Control

Criteris per a
formació de lots

Organolèptic

Cada 500 m2

Verificació de Paràmetres d’execució:
ESTREBADES I APUNTALAMENTS

Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

* Unitats d’inspecció per lot
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Pla:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Autor:

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

RECEPCIÓ DE PEiS

Element

Ref.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

0131 ESTREBADES

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

0132 APUNTALAMENTS
0133 TIRANT

UNITAT D’OBRA ACABADA

0134 ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

0135 ELEMENTS AUXILIARS

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Pla:

Cod.
0131

Prescripcions sobre el control de recepció:

Control

Criteris per a formació
de lots

Organolèptic

- Cada 500 m2

Verificacions i/o proves*
ESTREBADES I APUNTALAMENTS

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

- (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

NO
NO
NO

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
Comentaris:

PCQ/PQ_0131

13/5/2020

Pag.1 de 2

PCQ/PQ_0131

13/5/2020

Pag.2 de 2

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

SOTABASE GRANULAR, BASE
GRANULAR
Àrids per a capes granulars i capes
tractades amb conglomerants
hidràulics per al seu ús en capes
estructurals de ferms.
14F6 FERM RIGID
14F5

14F7 FERM PECES PREFABRICADES

Lletada bituminosa per a tractament
14FA superficial de carreteres o paviments
(majors de 500 m2 i continus)
Betums i lligants bituminosos: betums
per a pavimentació
Betums i lligants bituminosos: Betums
durs per a pavimentació
Betums i lligants bituminosos:
Emulsions bituminoses catiòniques
Betums i lligants bituminosos. lligants
bituminosos fluïditzats i fluxats
Betums i lligants bituminosos. Betums
modificats amb polímers
SENYALITZACIÓ I ELEMENTS
14FB
COMPLEMENTARIS

Geotèxtils i productes relacionats.
Requisits per ús en la construcció de
carreteres i altres zones de tràfic
(excloses les vies fèrries i altres capes
de rodolament asfàltica)
Senyals verticals per a carreteres.
Senyals de circulació de missatge
variable
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
13/5/2020
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Segell, marca conformitat

Homologació

Garantia
conformitat a
Norma producte

CCRR

RPC
Altres

Documentació del
marcatge CE
Avaluació tècnica europea

Cod.

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Sistemes de contenció de vehicles
fixes, no temporals: barreres,
atenuadors d’impactes, terminals,
transicions, muralletes i sistemes mixts
per a vianants i vehicles, a utilitzar en
marges de carreteres o mitjanes en
àrees de circulació

FERM FLEXIBLE: BARREJAS
14F8 BITUMINOSES EN CALENT TIPUS
FORMIGÓ BITUMINOS
Àrids lleugers per barreges
bituminoses, tractaments superficials
i aplicacions en capes tractades i no
tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de
materials naturals, artificials o
reciclats per barreges bituminoses i
tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones
pavimentades.
FERM FLEXIBLE: BARREJAS
BITUMINOSES PER A CAPES DE
14FA
RODADURA. BARREJES DRENANTS I
DISCONTINUES
Àrids lleugers per barreges
bituminoses, tractaments superficials
i aplicacions en capes tractades i no
tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de
materials naturals, artificials o
reciclats per barreges bituminoses i
tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones
pavimentades.
Tractament superficial (almenys una
capa de lligant i almenys una capa de
graveta) d’àrees sotmeses a trànsit

PCQ/PQ_14F1

Fulls de subministra, etiquetat.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

RPC
Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Garantia
conformitat a
Norma producte

Documentació tècnica

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Element

Autoritzacions
administratives

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Altres per verificar el compliment d’exigències

Autoritzacions
administratives

Etiquetat, marcatge CE

RECEPCIÓ DE PEiS

Origen i
garantia

voluntaris
Origen
i
garanti
a

Documentació tècnica

obligatoris

Instruccions, inf. seguretat

Documents per la recepció dels PEiS:

Declaració de prestacions

PAVIMENTS
14F1 VIAL

Garantia del fabricant

14

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

NO
NO
NO

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius
FERM RIGID

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres
durant l’execució*

Control

ESTABLERTES PER SOLERES DE
FORMIGÓ
PE-14F6

Criteris per la formació de lots

Organolèptic

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
VORERA

Pla:

Establertes per soleres de formigó
- 1 lot cada 50m o
- fracció diària.

Cod.
PE-14F7

Verificació de Paràmetres
durant l’execució*

Control

ESTABLERTES PER VORERES
(URBANITZACIÓ)

organolèptic

Criteris per la formació de lots

Pla:

Cod.

Fabricació

PE-14F8
Posada en obra

Execució

Control

pendents, juntes, planor (aplicació de
toleràncies EHE Annex 11)

Organolèptic

*Verificacions i/o proves

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Criteris per la formació de lots

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

mitjançant
assaigs.

Determinació de
la densitat per
capes
Mesura del gruix
per capes

Control de
l’execució

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Assaig marshall (D, S, G)
1 cada 500tn
Assaig Càntabre (PA)
1 cada 500 tn
Contingut de lligant
1 cada 250 tn
Granulometria àrids extrets
1 cada 250 tn

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Un lot cada 100 ml o 5.000 m2.
5 determinacions de la densitat per capa, per
cada lot

almenys una vegada al dia, i almenys una
vegada per lot:
Dosificació de lligant, segons UNE EN 12697-1
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE
EN 12697-2

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
13/5/2020

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Un lot cada 100 ml o 5.000 m2.
5 mesures del gruix per capa per cada lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

PCQ/PQ_14F1

PA-14E1

Criteris de formació
de lots

Control

Establert per voreres (urbanització)

FERM FLEXIBLE

Verificació de
Paràmetres durant
l’execució

Verificacions i/o proves*

PA-

FERM AMB PECES PREFABRICADES

Pla:

Cod.

3

Assaig

Resistència del formigó a flexió

UNITAT D’OBRA ACABADA
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Comentaris:

NO
NO
NO

Superfície total del
paviment

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

RECEPCIÓ DE PEiS

Pla:

Cod.
PE-142Z

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

PE-142Z

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

0422

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Ref.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

PAVIMENTS
1421 SUBASES I RECRESCUDES

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

TOT-U NATURAL

PE-142Z

Verificació de Paràmetres
d’execució*
REFINAT I COMPACTACIÓ DE
L’ESPLANADA
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA
CAPA DE SUBBASE

Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic

- Cada 500 m2

Assaigs de densitat

- Cada 500m2,
- Cada tongada

5 determinacions d’humitat i
densitat
Control organolèptic

GRUIX DE LES TONGADES

Verificació del 50% de les
tongades

- Cada 500m2,
- Cada tongada

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

0423 TOT-U ARTIFICIAL

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_1421
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1421

Verificacions i/o proves*
SUBBASES I RECRESCUDES

Control
Organolèptic

Criteris de formació
de lots
Superfície total
executada

* Verificacions i/o proves d’execució

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_1421

13/5/2020

Pag.3 de 3

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

Ref.:

voluntaris

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Altres per verificar el compliment d’exigències

PAVIMENTS
1431 SOLERA DE FORMIGÓ
RECEPCIÓ DE PEiS

141 PAVIMENTS
1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES
Verificació de la classificació davant del
lliscament
1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT
Pastes auto-nivellants
Aglomerants i aglomerants compostos, a base
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de
sòls.
143 SOLERES DE FORMIGÓ

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

RPC

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE
Instruccions, inf. seguretat

Element

Autoritzacions
administratives

Etiquetat, marcatge CE

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

RPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Documentació tècnica

Altres

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Documentació
del marcatge CE
Avaluació tècnica europea

Conformitat amb requisits tècnics

Garantia del fabricant

Autoritzacions
administratives

Etiquetat, marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

Origen i
garantia

Declaració de prestacions

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS
Materials per a soleres continues i soleres.
Pastes autonivellants
Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de
formigó.
Lligant de soleres: magnèsia càustica i clorur de
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o reciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones
pavimentades. Per exemple, la quarsita de les
soleres de formigó polit

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

1433 SUBBASE GRANULAR
1434 ELEMENT SEPARADOR

Prescripcions sobre el control de recepció:

FORMIGÓ
ARMAT

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Fibres d'acer per a formigó.

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

Fibres polimèriques per a formigó.

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA
Productes per a segellat de juntes aplicats en
calent, corrents en revestiments bituminós i
paviments de formigó, també els resistents a
carburants per carreteres, aeroports i altres
paviments de formigó.
Productes de segellat aplicats en fred

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Juntes preformades (extruïdes) de cautxú
vulcanitzat per a segellat en paviments de
formigó (col·locació mecànica de junta)

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Cod.

Verificació de Paràmetres
d’execució*

PE-1755

DRENATGES PERMANENTS SOTA
LLOSES DE FONAMENTACIÓ

PE-143Z

ESPLANADA

PE-143Z

SUBBASE

PE-143Z

MEMBRANA SEPARADORA

PE-143Z

ARMAT

PE-143Z

CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES

PE-143Z

FORMIGONAT

PE-143Z

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Control

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Criteris de formació de lots

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1431

organolèptic

Ref.:

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Segons grau d’impermeabilitat (CTEDB HS-1):

Verificacions i/o proves*
SOLERA DE FORMIGÓ

Control

Criteris de formació de lots

Control organolèptic de
l’element acabat: Planor,
pendents, aspecte superficial,
acabat de juntes...

Segons grau d’impermeabilitat
(CTE-DB HS-1):
- Un lot per a cada grau
d’impermeabilitat.

PA-

* Verificacions i/o proves per lot

- Un lot per a cada grau
d’impermeabilitat.

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

PE-

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

* Unitats d’inspecció per lot

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

NO
NO
NO

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

PCQ/PQ_1431
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Comentaris:

NO
NO
NO
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
16

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Activitats de l’empresa Constructora:
Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Autoritzacions
administratives

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

16E1 PER VIES EVACUACIÓ

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Senyalització de les vies d'evacuació

Pla:

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS
16E2 MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
Senyalització dels mitjans manuals
de protecció contra incendis
PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE
16E3
VEHICLES
Captafaros retrorreflectants, de vidre
o plàstic, adherits o ancorats, per a
senyalització de zones de circulació
de vehicles.
Materials de senyalització vial
horitzontal. Materials de postmesclat.
Microesferes de vidre, granulats
antilliscants i mescles d'ambdós, que
s'expandeixen sobre les pintures,
materials termoplàstics, plàstics en
fred o qualsevol altre producte de
senyalització vial horitzontal, per
donar propietats de retroreflexió i/o
antilliscament
Equipaments de regulació del tràfic.
Dispositius lluminosos d'advertència
de perill i abalisament.
Equips de control de tràfic. Caps de
semàfor.
16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

PCQ/PQ_1641

obligatoris

ARDEVOL
CONSULTORS

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

Documents per la recepció dels PEiS:

Autor:

- (si s’estableixen)

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

16E

Ref.:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

RECEPCIÓ DE PEiS

Element

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Prescripcions sobre el control de recepció:

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS

Origen i
garantia

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Control

Criteri de
formació de
lots

Verificació de l'ajust de les senyals
documentades amb les colꞏlocades. Control
de la colꞏlocació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals.

- Tota
l’edificació

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.
PE-16E1

SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ

PE-16E2

SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

voluntaris

13/5/2020

NO
NO
NO

Altres per verificar el compliment d’exigències
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1641

Control

Criteri de formació de
lots

Organolèptic: Inspecció
final

- Tota l’edificació

Verificacions i/o proves*
SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_1641

13/5/2020
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Certificat “CE”

Fulls de subministra, etiquetat.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Cod.

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Declaració de conformitat

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
2011 BAIXA TENSIÓ

Garantia del fabricant

20

2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA
Caixes de protecció i mesura
Grau d'inflamabilitat de les caixes de
protecció i mesura
2073 CABLES
Cables no propagadors d'incendi i
amb emissió de fums i opacitat
reduïda
Cables no propagadors d'incendi i
amb emissió de fums i opacitat
reduïda, per a DERIVACIONS
INDIVIDUALS
Cables no propagadors d'incendi i
amb emissió de fums i opacitat
reduïda, amb aïllament de mescles
termostables
Cables no propagadors d'incendi i
amb emissió de fums i opacitat
reduïda, amb aïllament de mescles
termoplàstiques
Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosió, amb aïllament mineral i
coberta metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosió, cables armats amb filferro
d'acer galvanitzat i amb coberta
externa no metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosió, cables per alimentar
equips portàtils o mòbils, amb
coberta de policloroprè
Cables flexibles exteriors per a
serveis mòbils, amb coberta de
policloropeno
Cables flexibles exteriors per a
serveis mòbils, per a instal·lacions
temporals d'obres, amb coberta de
policloropeno
Cables flexibles interiors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals
d'obres

MATERIALS PER A XARXES AÈRIES
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA
TENSIÓ
2061 CONDUCTORS
206

Conductors aïllats
Conductors despullats de coure
Conductors despullats d'alumini
Conductors despullats d'alumini-acer,
alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a línees de transport i
distribució d'energia elèctrica
2062 CABLES
Cables formats per conductors aïllats
amb polietilè reticulat (XLPE), en
feix, a espiral visible, per a xarxes
aèries.
Cables per a xarxes subterrànies.
2063 TUBS RÍGIDS
Tubs rígids per a escomeses aèries
posades sobre façanes
2064 CANALS
Canals per a escomeses aèries
posades sobre façanes
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE
207
LA INSTAL·LACIÓ
2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
Caixes generals de protecció
Grau d'inflamabilitat de les caixes
generals de protecció

Documents per la recepció dels PEiS:
Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_2011

obligatoris

voluntaris

13/5/2020

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Altres per verificar el compliment d’exigències
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ARDEVOL
CONSULTORS

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

- (si s’estableixen)
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

Control producció fàbrica

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Certificat “CE”

Element

Autor:

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Ref.:

Homologació

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

DITE

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Elements de conducció de cables no
propagadors de la flama
Tubs rígids

Sr./a.:

Canals

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Tubs corbables

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Tubs flexibles
Sistemes de tubs soterrats
Canalització elèctrica prefabricada
Canalització instal·lacions interiors

Pla:

Canalització elèctrica prefabricada
per il·luminació
Tubs per a instal·lacions en obres

PE-20W1

2075 CAIXES DE REGISTRE
Caixes de registre
2076 CONDUCTORS
Conductors de coure per a
instal·lacions de presa a terra
2077 ACCESSORIS
Borns de connexió per a ús domèstic
o anàleg
Proteccions

Verificació de Paràmetres d’execució*

POLSADOR

PE-20W3

BRUNZIDOR

PE-20W4

INTERRUPTOR

PE-20W5

CONMUTADOR

PE-20W6

BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

PE-20W7

BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS

PE-20W8

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

PE-20W9

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA

PE-20WA

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

Connectors
Aparells en les instal·lacions d'obres

PE-20WE

LINIA DE FORÇA MOTRIU

Transformadors de seguretat per a
"Molt baixa tensió"
Clavilles per a la connexió dels
receptors a les bases de presa de
corrent de la instal·lació d'alimentació
Clavilles per als receptors no
destinats a ús en vivendes
Condensadors

PE-20WF

LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR

obligatoris

voluntaris
13/5/2020

Altres per verificar el compliment d’exigències
Pag.3 de 5

PE-20WB

INSTALꞏLACIÓ INTERIOR

PE-20WC

XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

PE-20WD

CAIXA DE DERIVACIÓ

PCQ/PQ_2011

Criteri de formació de
lots

Organolèptic
Control del 100% de
les instalꞏlacions
comuns i 50% de les
instalꞏlacions
privades

PE-20WG

LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WH

DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WI

BARRA DE POSADA A TERRA

PE-20WJ

LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FÀBRICA

PE-20WK

LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA
MOTRIU

PE-20WL

Control

CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

PE-20W2

Equips elèctrics, electrònics,
telefònics o de telecomunicació
incorporat en una cabina o banyera
Interruptors

Documents per la recepció dels PEiS:
PCQ/PQ_2011

Cod.

13/5/2020

- Un lot per les zones
comuns
- Un lot per totes les
zones privades
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
PE-20WM

QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ
D’ENLLUMENAT

PE-20WN

CANALITZACIÓ DE SERVEIS

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla:

Cod.

Verificacions
i/o proves*

Control

INSTALꞏLACIÓ
ELÈCTRICA

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial

PA-2011

Criteris de
formació de lots

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives
Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau
d'electrificació, etc.

- Un lot per les
zones comuns
- Un lot per totes
les zones
privades

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
PCQ/PQ_2011

13/5/2020
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona

Ref.:

Autor:

COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ARDEVOL
CONSULTORS

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
20

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

203

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys:
A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul,
B) el número de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades,
G) el valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació (VEEI) resultant del càlcul,
H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui.
(**) Es comprovarà que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la
seva potència total

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona

Prescripcions sobre el control de recepció:

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
2031 ENLLUMENAT

Origen i
garantia

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

ENLLUMENAT

2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa
especifica per cada tipus de material.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
Lluminàries exteriors
Lluminàries interiors

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Portalàmpades interiors
2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Columnes i bàculs d'enllumenat
d'acer
Columnes i bàculs d'enllumenat
d'alumini
Columnes i bàculs d'enllumenat de
barreja de polímers compostos,
reforçats amb fibres
Columnes i bàculs d’enllumenat de
formigó armat i formigó pretesat
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-203Y

TIPUS

PE-203Y

DOTACIÓ / COLꞏLOCACIÓ / DISPOSICIÓ

PE-203Y

FIXACIÓ

PE-203Y

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

PE-203Y

SISTEMES D’ENCESA I APAGAT

Control

Organolèptic
Control del 25% de
l’enllumenat

Criteri de formació
de lots

- Un lot per cada
zona comú

* Unitats d’inspecció per lot

PCQ/PQ_2031

13/5/2020
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COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte bàsic i executiu de la adequació del
perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona

Ref.:

Autor:

ARDEVOL
CONSULTORS

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-2034

PA-2034

Verificacions i/o
proves*

Criteris de
formació de lots

Control

ENLLUMENAT EN ZONES
DE CIRCULACIÓ

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació

ENLLUMENAT EN ZONES
D’EMERGÈNCIA

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència

Control del 25% de les zones de circulació

- Un lot per zona
de circulació

Control del 25% de les zones de emergència
Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps
transcorregut en zones d’emergència
Control del 10% de les zones d’emergència

- Un lot per zona
d’emergència

Luminància en equips, cuadres, instalꞏlacions manuals
Control del 25% dels equips
PA-2034

ENLLUMENAT DE LES
SENYALS DE SEGURETAT

Ilꞏluminació de les senyals de seguretat
Control del 15% de les senyals

- Un lot per zona
comú

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)
Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_2031

13/5/2020
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4.

DADES DEL PROJECTE

4.1.

Autor/s del projecte

MEMÒRIA

1.

OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1.

Identificació de les obres

Arquitecta redactora
Titulació/ns
NIF
Adreça
Població

:
:
:
:
:

Helena Cardona Tamayo
Arquitecta
46969642P
C/ Sants 17, 1r 1a
Barcelona

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS
I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA.

4.2.
1.2.

Objecte

Són objecte d’aquest projecte definir les obres i actuacions a realitzar per poder portar a terme el Projecte Basic i Executiu
de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer
Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona. Per fer-ho s’han seguit els criteris definits pels serveis tècnics de l’Ajuntament
de Mediona.

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control
i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

La plaça dels Països Catalans està ubicada al nucli urbà de Sant Joan de Mediona del municipi de Mediona, a la comarca
de l’Alt Penedès. La plaça està limitada pel carrer d’en Florenci Gustems i el carrer Cases noves, per un costat i, per l’altre,
per la mitgera de l’edifici del Casal de Mediona i uns camps de propietat privada.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

El projecte de remodelació de la plaça s’ha definit seguint els criteris de disseny transversals, de gènere, de sostenibilitat
i d’accessibilitat recollits al document “Execució del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona amb perspectiva de gènere i
sostenibilitat”. El projecte compleix amb els objectius transversals definits al document citat com: (1) invertir el model de
mobilitat actual cap una mobilitat sostenible que doni prioritat a la xarxa quotidiana a peu, bicicleta i reduïda; (2) generar
un espai públic que prioritzi les cures, l’estància, afavoreixi els espais de trobada i els espais d’apropiació veïnal i (3)
aplicar els criteris de gènere i sostenibilitat en la definició dels espais, materials utilitzats i relació amb el territori des
del procés de l’obra així com en la gestió de residus amb la reutilització in situ dels materials.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per
a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Les obres d’execució del present projecte estan condicionades per una actuació prèvia: les obres del projecte executiu de
l’aparcament ubicat al final dels C/Cases Noves redactat per Entre Vinyes Arquitectura.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi Bàsic, a petició expressa
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria,
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.

PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
CIF
Adreça
Població

:
:
:
:

L’àmbit d’actuació es centra en el perímetre sud-est de l’actual plaça pavimentada format per talussos i puntualment en
el perímetre nord adequant i incorporant noves zones per seure.

4.3.

Ajuntament de Mediona
P0812100F
Carrer del Doctor Trueta, 10, 08773 Barcelona
Sant Joan de Mediona

AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Cristina Carmona Muñoz
Arquitecte Tècnica
11175 CAATEEB
ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP
Barcelona

Situació
Emplaçament
:
Carrer, Plaça dels Països Catalans :
:
Codi Postal

4.4.
3.

Tipologia de l'obra

Sant Joan de Mediona
Florenci Gustems
08773

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament

:
:

si
si
si
si
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4.5.

Pressupost d'execució material del projecte i de Seguretat i Salut
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut
complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 98.132,41€ (NORANTA-VUIT MIL CENT
TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per la Seguretat i Salut, excloses les Despeses Generals i
Benefici Industrial, és de 2.000€ (DOS MIL EUROS) que correspon aproximadament al 2% del pressupost d’execució.








4.6.

Termini d'execució



El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos.


4.7.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra mitja d’execució és de 8 persones.

5.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra





És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió
des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des
dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional
a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum
de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o
flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit
normal d’una obra.





La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a
una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

















Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA.
Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra











provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el
mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas
de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió,
retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips
secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les
persones.
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Enllumenat portàtil


La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe
II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentació.




5.2.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua,
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.



La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament



Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra
que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial
i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció,
vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes
aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus
inflamables, retalls, etc.

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la
utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol
tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls,

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma
que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat
d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista,
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4.

ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets
diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en
aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el
combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar
el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible,
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible
i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics


Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.



Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de inodor, com a mínim, per a cada 25 persones
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Local de dutxes

8.1.

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua
freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per
a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Sílice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotròpics (bentonita)

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Gasos liquats del petroli.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Animals.

Entorn de drogodependència habitual.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

Manipulació

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi
a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada
10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat,
amb tapa) per a dipositar les escombraries.

8.2.
7.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994,
de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte
de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés,
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions
de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin
o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents
de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text
en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és
un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

8.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció,
la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses,
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:


Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.



Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de
fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
9.
CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat
pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna
de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

9.1.

Característiques de l'entorn
La plaça dels Països Catalans està ubicada al nucli urbà de Sant Joan de Mediona del municipi de Mediona, a la comarca
de l’Alt Penedès. La plaça està limitada pel carrer d’en Florenci Gustems i el carrer Cases noves, per un costat i,
per l’altre, per la mitgera de l’edifici del Casal de Mediona i uns camps de propietat privada..

10.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

10.1.

Procediments d'execució
Enderrocs
Enderroc parcial del paviment de lloses de formigó per a generació de parterres i substitució per paviment podotàctil i
enderroc del paviment de sorra del sorral per a la generació del talús de terra compactada. Enderroc parcial del mur de
gabions per a generar el replà d’arribada de l’itinerari accessible. Retirada de gairebé la totalitat de les peces de vorada
que delimiten el sorral. Retirada del revestiment horitzontal i vertical (llistons de fusta i peces de suro) de la bancada de
formigó de la zona de bitlles. Retirada de les dues taules de jocs ubicades a la zona nord de la plaça i de tres estructures
de joc (caseta amb tobogan, caseta per a trepar i balancí -aquest últim per a reubicar-). Retirada de les lluminàries dels
fanals existents a l’espai central de la plaça. Retirada dels 3 bancs situats al límit sud de la plaça amb el sorral per a
posterior reubicació. Retirada de 3 exemplars d’arbres ubicats al sorral per a posterior transplantament en altra zona del
municipi i retirada de les males herbes i arbustives de la zona prevista per al camí d’accés a la riereta.
Talussos
S’han classificat 3 tipus de talussos en funció de les actuacions a realitzar en cadascun d’ells:
•
Talús tipus 1. Generació de terraplè amb tongades de terra compactada. Dos sistemes d’estabilització/contenció del
talús en funció del pendent:
o
35º-40 de pendent . Estabilització del talús amb sistema d’hidrosembra.
o
45-70º de pendent. Contenció del talús amb travesses de fusta de pi tractades a l’autoclau i ancorades al terreny
mitjançant rodons i formigó.
•
Talús tipus 2. Modificació de talús existent a través del reperfilat del terreny i aportació de noves terres.
Estabilització del talús amb sistema d’hidrosembra.
•
Talús tipus 3. Aportació de noves terres, prèvia extracció de pedres, moldejat i preparació del terreny. Estabilització
del talús amb sistema d’hidrosembra.
Paviments
L’actuació preveu 5 tipus de paviments adaptats a les necessitats de les diferents activitats previstes.
•
Paviment de lloses de formigó tipus Vulcano de la casa Breinco o equivalent per a la zona on s’ha enderrocat la
sorra. Aquest nou paviment dona continuïtat al paviment actual, pel qual les seves i dimensions i tonalitat han de ser com
les existents. També es preveu el mateix tipus de llosa amb gravat direccional per indicar inici de rampa.
•
Sauló estabilitzat del tipus Aripaq o equivalent per a la generació de l’itinerari accessible. Aquest paviment dona
un aspecte continu i natural i alhora és accessible.
•
Sorra garbellada d’1 a 2mm de cantell rodó per a la zona de jocs segons indicacions de plànols. També s’aportarà
sorra nova a aquelles zones on sigui necessari degut a la reubicació i implantació de noves estructures de joc.
•
Terra vegetal i acabat amb hidrosembra per als talussos.
•
Terra vegetal i acabat amb encoixinat d’escorça de pi per als parterres.
Elements urbans
Bancs
Es proposa realitzar uns elements amb funció de “taules-banquetes” fets a mida amb llistons de fusta de pi que donen
resposta a les funcions de seure i de descans, al mateix temps que generen una zona de pícnic o jocs de taula. Veure
d’especejament i detalls als plànols de Mobiliari urbà.
Estructures de joc
El projecte preveu diferents estructures de joc. A la zona del sorral, en substitució a la caseta-tobogan s’ha escollit un
joc inclusiu de la casa BDU o equivalent (model Caterpillar tipus 02) amb el qual es pot jugar des dels dos costats promovent
el joc comunicatiu i interactiu entre nens i nenes i amb la sorra.
Als talussos es preveuen 2 zones de joc en desnivell en funció de l’edat. La zona amb menor desnivell (1m), disposa d’un
tobogan d’acer inoxidable d’1m d’alçada i 1m d’amplada i d’una tarima de fusta amb elements per trepar i una escala
incorporada per facilitar la pujada a les persones cuidadores. La zona amb major desnivell (2,4m), disposa d’una tobogan d’acer
inoxidable de 2,4m d’alçada i 0,5m d’amplada i una tarima amb element per trepar i cordes. Tots els elements de joc son de
la casa BDU o equivalent.
Finalment, a la zona verda, es preveu disposar troncs de fusta encastats a terra per promoure altres jocs o un espai
d’estada més informal.
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s’ubicarà una reixa d’acer perforada.
Papereres
Es preveu la col·locació d’una paperera propera a la zona de jocs i la substitució de dues existents pel model MAYA de
Santa&Cole o equivalent. Color negre.

Enllumenat
Les noves lluminàries de la plaça seran del model tipus Villa XLA de ATP o equivalent de color negre amb potències entre
15 i 46 W segons zona i amb tecnologia leds a 3000K. Aquestes es col·locaran sobre les columnes dels fanals existents.

Plantacions
La vegetació proposada en aquest projecte pretén la implantació d’elements vegetals que requereixen poc manteniment pel
que fa sobretot a les necessitats hídriques. S’han escollit espècies per la seva bona adaptació al clima mediterrani, en que
es poden produir llargues temporades sense aportació d’aigua de pluja. Un factor que també s’ha tingut en compte és la
gama cromàtica i els moments de floració al llarg de l’any.
Arbrat
S’han escollit 3 espècies diferents en funció de la seva ubicació i ús de l’espai:
•
Zona parterres. S’ha escollit l’espècie Morus alba “fruitless” (morera sense fruit) per als parterres que limiten
la zona de jocs amb la plaça per generar benestar i confort (fulla caduca i ombra densa) a les persones cuidadores que
acompanyen a infants.
•
Zona talús. Per al talús s’han escollit 2 exemplars de prunus dulcis (ametller) per a marcar punts singulars del
camí: l’escala que fa de drecera i el replà superior de la rampa, acompanyat d’un espai per seure. Aquesta espècies, a més,
és un arbre característic de la zona.
•
Zona verda. S’escull 1 exemplar d’arbre Liquidambar styraciflua worplesdon al voltant d’una zona d’estada informal
amb troncs de fusta. El seu fullatge vermellós durant la tardor dota aquest espai d’un caràcter diferent.
Arbustives
•
Zona parterres. S’escullen dues espècies amb tonalitats cromàtiques diferents per embellir l’espai: la Lavanda i la
Salvia microphilla royal bumble. Ambdues poden arribar a alçades entre 60-80cm pel qual la seva funció, a més d’embellir
l’espai, és la de resguardar la zona de jocs de l’espai central de la plaça.
•
Zona talús. Com a tel de fons, a tot el talús es plantarà una barreja de llavors de diferent espècies (tipus prado
enano) amb el sistema d’hidrosembra. Aquesta barreja de llavors inclou diferents espècies amb flor per a que floreixin en
diferents moment de l’any. Al voltant de les tarimes de fusta dels jocs en desnivell del talús es plantaran arbustives del
tipus Viburnum tinus “Eve Price”per protegir la vegetació d’hidrosembra de les possibles pujades i el desgast del talús en
aquests punts. Aquesta espècie pot arribar a tenir fins a 1-1,5m d’alçada i floreix durant els mesos d’hivern amb una tonalitat
rosàcia-blanquinosa. A més, a llocs puntuals es plantaran exemplars de cirereta d’arboç per marcar els límits superiors
de la zona de jocs. Destacant per la seva alçada superior la resta d’arbustives i pel color del fruit.
•
Finalment, apareixen uns exemplars puntuals de les arbustives anteriors marcant l’accés a la riereta.

Revestiments, baranes i acabats verticals
Revestiments
A la zona de bitlles es preveu substituir l’actual revestiment per un de nou format per taulons de fusta de pi tant en el
pla horitzontal (95x45cm) com en el vertical (95x34)cm, el respatller.
Baranes
El projecte contempla 3 tipus de baranes depenent de la seva ubicació i funció tot i que estan formades pel mateix material:
rodons d’acer corrugat.
•
Baraneta itinerari accessible. Amb l’objectiu de crear un element que delimiti el recorregut de l’itinerari accessible,
es disposarà un element de protecció de 20 cm d’alçada al costat del camí que delimita amb el talús de baixada. Aquesta
està formada per mòduls d’aproximadament 1 m de llargada i està ancorada lateralment a les travesses de fusta que
delimiten el camí.
•
Barana mur de gabions. Sobre el mur de gabions (de 3 alçades diferents) construït amb anterioritat al present
projecte s’ubicaran dues baranes (de 25 i 95cm d’alçada) que reprodueixen la geometria del mur de gabions fins a assolir
el nivell més alt 439,60m. Aquesta està feta amb rodons d’acer corrugat i amb una separació màxima de 10cm entre els rodons
verticals per evitar l’atrapament.
•
Barana riereta. Per a protegir l’eventual caiguda a la riereta s’ubicarà una barana de 90cm d’alçada rodons d’acer
corrugat ancorada al terreny.
Acabat vertical
Es preveu pintar la totalitat dels paraments verticals de la E.T. de color clar per a poder realitzar en un futur un mural
representatiu amb la participació de la ciutadania. D’altra banda, per a protegir l’actual finestra de ventilació de la E.T.

També es preveuen punts de llum tipus balisa als diferents replans de l’itinerari accessible del model Focus 2 (180º) de color
negre d’ATP o equivalent amb 2xLED GU10 i una potencia 9 W. La intenció d’aquestes balises és donar suport a la il·luminació
actual de la plaça i marcar el recorregut del camí.

11.

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art.
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de
maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.
TREBALLS PRELIMINARS
Corresponen als treballs d’implantació, col·locació de serveis d’higiene i benestar, i adequació dels àmbits de treball.
Riscos més freqüents:







Atropellament i cops amb maquinària
Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil
Caiguda de persones
Cops i entrebancs
Bolcada de piles de material
Interferència amb instal·lacions o elements enterrats.

Proteccions col·lectives:

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades.

A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles
i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES
A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent superior al 7%,
estarà il·luminada adequadament i disposarà d'un senyal d'STOP ben visible abans d'accedir a la via pública.

Es tancarà el recinte d’obra, i als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE
CAIGUDA D'OBJECTES". Els treballs de construcció de la tanca d’obra, també es senyalitzaran amb tanques mòbils
i senyalització de trànsit.

Si es donés el cas de que en operacions d’excavació es trobessin elements inesperats, com dipòsits, instal·lacions
soterrades, etc., s’aturaran els treballs i no es tornarà a excavar de nou fins que no s’hagi investigat la naturalesa
de l’element i no s’hagi decidit què fer amb ell.
Equips de protecció individual:




Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la CE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin,
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE
12/06/1997).

Pàgina: 8

Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ENDERROCS
INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'ELECTRICITAT
Riscos més freqüents:
Corresponen als treballs d’instal·lació de quadres elèctrics i equipament als àmbits de treball.


Riscos més freqüents:










Cremades per deflagració elèctrica.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.








Proteccions col·lectives:

















Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa subministradora no comprovi
l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb
material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau
de triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m.
El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre d'escomesa, i estarà dotat
de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors
magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.
El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió.
D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i les eines d'obra, que estaran
dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb
interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió.
El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V.
Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits amb interruptors
magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran
les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents
talls. Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides
per a instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible
el nombre de línies i la seva longitud.
Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V.
Tots els quadres elèctrics d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que
disposarà d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements de baixa tensió.

Equips de protecció individual:





Proteccions col·lectives:






















Casc de seguretat dielèctric, homologat per la CE.
Guants dielèctrics, homologats per la CE.
Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar fusibles i realitzar
treballs de precisió al voltant d'elements de baixa tensió.
Comprovador de tensió.
Eines manuals dielèctriques, homologades per la CE.
Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic.
Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN.
Botes aïllants.
Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin,
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE
12/06/1997).

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
S’evitarà els treballs solapats en alçada.
Tots els forats, tant horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 0,90m d’alçada, amb
protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150Kg/ml,.
Hi haurà la il·luminació artificial necessària, tant per la realització dels treballs com per la circulació interior.
Es treballarà preferiblement sobre bastides fixades a elements que no s’estiguin enderrocant, amb plataformes
d’amplada mínima 60 cm, baranes, i escales d’accés interior.
Si s’ha de treballar sobre elements que s’enderroquen, es farà amb elements anticaiguda.
Els treballs a coberta es realitzaran mitjançant sistemes anticaiguda.
S’apuntalaran tots els elements estructurals, sobretot els volats, abans de procedir a l’enderroc.
Els apuntalaments i els estintolaments seran comprovats per l’encarregat, i el cap de l’obra per a assegurar-se
del bon estat de la zona de treballs.
La runa es mullarà lleugerament per evitar pols, i s’evacuarà sempre conduïda.

Equips de protecció individual:





Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell
Cops i entrebancs
Bolcada de piles de material
Caiguda de runa
Caiguda d’objectes
Contactes elèctrics
Esfondraments incontrolats
Projecció de materials per rebot
Talls i cops per la manipulació d’eines
Sobreesforços per postures incorrectes
Generació de pols
Projecció de partícules
Ambient excessivament sorollós














El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària CE EN 397, Resolució del Reial Decret 773/1997.
Annex I.1. Protectors del cap.
Les característiques principals són:
-Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
-Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han
de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.
Calçat de seguretat. Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària CE EN corresponent, resolució del Reial Decret
773/1997 (BOE: 12/06/97).
Les característiques principals són:
-Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
-Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser
de goma.
Guants. Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.),
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cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
•
- cotó o punt: feines lleugeres
•
- cuir:
manipulació en general
•
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
•
- lona:
manipulació de fustes
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària CE
EN 374, Resolució del Reial Decret 773/1997.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma
tècnica reglamentària CE EN 388, Resolució del reial Decret 773/1997.
Protectors auditius. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior
als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria CE EN corresponent,
resolució del Reial Decret 773/1997 (BOE: 12/06/97).
Protectors de la vista. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o
pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària
CE EN corresponent, resolució del Reial Decret 773/1997 (BOE: 12/06/97).
Roba de treball. Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.)
i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls lliurarà roba impermeable.
Els operaris disposaràn de sistemes de protecció anticaiguda.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin,
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE
12/06/1997).

MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

Riscos més freqüents













Cops i ferides
Trepitjades en mala posició
Projeccions de material
Atropellament per maquinaria i vehicles
Atropaments
Col·lisions i bolcades
Caigudes a mateix nivell
Despreniments
Interferència amb línies elèctriques
Vibracions
Pols
Soroll

Equips de protecció individual:














Casc de seguretat
Guants d’us general
Guants de goma.
Guants de cuir
Botes d’aigua
Botes de seguretat de lona.
Botes de seguretat de cuir
Granota de treball
Ulleres contra impacte i antipols
Faixa antivibracions
Mascareta antipols
Protectors auditius
Armilla reflectant

INSTAL·LACIONS
Riscos més freqüents:




Topades contra objectes
Ferides a les extremitats superiors
Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis.

Instal·lacions d'electricitat:






Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida.
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.
Talls a extremitats superiors.

Instal·lacions d'aire condicionat:







Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida.
Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars.
Talls a extremitats superiors
Projecció de partícules als ulls.
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes

Proteccions col·lectives:
Instal·lacions d’electricitat:

Proteccions Col·lectives:









Pòrtics protectors de línies elèctriques
Tanques de limitació i protecció
Senyals normalitzades de trànsit
Senyals de seguretat
Cartell indicatiu de risc
Cintes de abalisament
Topalls de desplaçament de vehicles









Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb tensió es realitzaran
després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i l'operativitat de les proteccions de la instal·lació.
Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i absències de puntejats.
Bastides i plataformes de treball amb baranes i escales interiors, o sistemes anticaiguda si fos necessari
Zona de treball ben il·luminada, ventilada i senyalitzada.
S’eliminaran els riscos de caiguda d’alçada preferiblement amb baranes, xarxes, o altres elements col·lectius, i si
no, amb arnesos ancorats a punts fixes o línies de vida.
Es mantindrà l’ordre i la neteja de l’obra.
La xarxa general de terra serà única per la totalitat de les instal·lacions.
Les preses de terra estaran situades al terreny de tal manera, que el seu funcionament sigui l’adequat per la
instal·lació.
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Els treballs estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant 'portalámparas estancs amb mànec aillant', i reixeta de
protecció de la bombeta, 24 volts.
Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
S’acotaran les zones de treball per evitar accidents.
Es verificarà l’estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb topalls antilliscants i cadena limitadora
d’obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Les eines a utilitzar per electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aillant normalitzat contra els
contactes amb l’energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans de ser
iniciades.
Totes les línies elèctriques, escomeses i conduccions perilloses estaran perfectament senyalitzades en tota la
longitud afectada.

Instal·lacions d'aire condicionat:










Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la materia.
Les xapes metàl·liques i tubs s’emmagatzemaran en paquets sobre taulells de fusta per repartiment.
L’acopi no superarà 1,5 m d’alçada sobre el paviment.
Adequació de la ventilació i la il·luminació a la zona de treball.
El transport de tuberies es realitzarà com a mínim mitjançant dos persones.
Es mantindrà la zona de treball neta i endreçada.
Es prohibeix soldar amb plom a zones tancades. S’establiran corrents d’aire durant aquestes operacions.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb topalls antilliscants i cadena limitadora
d’obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
A treballs d’instal·lació a sostre, s’utilitzaran bastides tubulars o plataformes elevades, protegides a tot el seu
perimetre mitjançant baranes a 0,90 d’alçada, llistó intermig i sòcol. La plataforma de treball disposarà d’una
amplada mínima de 0,60 m.

Equips de protecció individual:



















Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la CE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Guants de protecció.
Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes polaines.
Instal·lacions d'electricitat:
Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la CE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar treballs de tensió.
Calçat dielèctric.
Guant aïllants per a treballs en tensió.
Eines amb mànec aïllant.
Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura.
Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.
Instal·lacions d'aire condicionat:
Utilització de guants per tallar plantilles de conductes.
Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per a les operacions de col·locació de conductes als sostres.
Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada.
(BOE 12/06/1997).

12.

MEDIAMBIENT LABORAL

12.1.

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de
tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

12.2.

Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls,
tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments
al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos,
la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els
següents:
En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals
100 lux
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
100 lux
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
200 lux
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines,
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències
visuals.
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs
300 lux
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls,
500 lux
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota
1000 lux
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina,
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
25-50 lux

:
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12.3.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries,
5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

82-94
82
72
60
103
94
60-75
80
95
90
110
105
100
95-100
84-90
150
105
105

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

12.4.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:










Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Emfisemes pulmonars
Pneumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho
fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

10
C = -------------------------% Si O2 + 2

mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a
la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària
i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
















Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials ceràmics
o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Equips semi-autònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Aspiració localitzada
Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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12.5.

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de
residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

12.6.

Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de
ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i
ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de
soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el
cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus
de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com
sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En
cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que
s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen
aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de
la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc,
pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada
per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls
o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant
la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer,
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en
un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de
la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt
a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada,
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels
ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com
a possible font de les radiacions.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents,
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament
de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat
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inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia
o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació.
La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats
de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els
riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa,
IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics
pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la
reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació.
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm
– 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació
directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa,
de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen
mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials
associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al
departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada
per visió directa del raig.

- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de
ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les
superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se
durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control,
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat
de materials inflamables o explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que
correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada,
així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el
treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord
amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió
especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en
funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector
al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig,
han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció
ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor
dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
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12.7.

d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció
inversa de la densitat del material.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:





Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels,
etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball
segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de
determinades instal·lacions, com poden ser:













Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual
es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes
bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades,
per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de
radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell
d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el
fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment
exposats a radiacions.

13.

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:









Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà,
amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar,
disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir
en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:



Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents
per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b)
Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat
de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar
els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen






Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin
a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament
aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva,
el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip
de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció
Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

9è.10è.-

11è.-

14.

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva,
que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components,
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

16.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior
a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP,
o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats
pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat
de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi
dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest
la necessitat de:

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís
el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures
urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció,
evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos
o reduir-los suficientment.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània,
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests
casos, necessària.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del
RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones
controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

18.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells
de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

19.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

19.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació
d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan
és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó
a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de

19.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants
de l'obra:
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra,
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de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de
les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina
en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega,
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums
de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

20.

Signatures

Cristina Carmona
Arquitecte Tècnica
ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS,SLP
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preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

PLEC

1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1.

Identificació de les obres

1.4.

Pressupost:
i Salut.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat

L'estudi Bàsic de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti
la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

Objecte
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra
i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com
a normes d’aplicació:

La resta de Documents o dades de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

 Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat
pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.
(cas d'Edificació)

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel
‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

Projecte basic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals
i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

1.2.

Amidaments:
projectats.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar,
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com
a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.

Documents que defineixen l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi Bàsic de Seguretat haurà de formar part del Projecte
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els
següents documents:
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
Plec:
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a
les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, quedin
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :





Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també
a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona
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i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:





2.1.

Promotor



Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis
o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota
qualsevol títol.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines
o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a
les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com
les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es
cregui convenient.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració
del projecte i de preparació de l'obra.
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel
contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material
de les mateixes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997,
són les següents:


Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :



En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.




 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix,
equivalents.

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.







És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.





El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.




Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:



El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte
d’obra intervinguin varis projectistes.




Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut
dels treballadors.
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop
del lloc de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
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Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració
estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà
presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a
fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.



Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.








2.3.

Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

2.5.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat
pel Promotor.




del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs,
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat
i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Definició de Contractista:

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Definició de Subcontractista:

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els
Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització
que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte
i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

2.4.

Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més
a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.








Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:







Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals
en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de
Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions





El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi Bàsic i compromisos del
Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas),
a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les
característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en
el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte.
El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el
Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb
el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les
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disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part
de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit
que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva.
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les
seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre
ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones,
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de
la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec
de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector
i que pugui afectar a aquest centre de treball.
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme
en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec,
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny,
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries,
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
























El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors
Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis,
pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a
les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.














2.6.

Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de
l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:





Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució
de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
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2.7.




coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat
i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus
treballadors.
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de
protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.



Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat,
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

Treballadors

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral,
i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:









El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut,
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys
o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment
pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra
serà el següent:








Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
Bases del Concurs.
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis Bàsic de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut
en fases de Projecte i/o d’Obra.
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats
durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra
en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,
d’aplicació en l’obra.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si
s’hagués recollit en tots.

3.2.

Vigència de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per l’execució material de
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi Bàsic de Seguretat, com
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat
i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de
desenvolupament de l’Estudi Bàsic i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art.
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols que s’indiquen a l’Estudi
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Bàsic de Seguretat i Salut.

3.4.

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència,
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora
de l’esmentada jurisdicció.

El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina
de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans
amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en
el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi
a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en
el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència
o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

4.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant,
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1.

Textos generals


Convenis col·lectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE
15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de
septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero
de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre
de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden
28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment
per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor
parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”,
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.



“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981
de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio
de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“
i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre
de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto
en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada
per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de
1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat
per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat
per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

3.5.
Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació
contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,
segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia
hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE
23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el
procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig
de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo,
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus
en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).



“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D.
1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE
25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo
de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D.
216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.



“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.





“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecànicas”.



“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
(BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud
en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13
de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el
registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).



''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''



“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.





“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''





“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas
por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados
y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de
junio de 2010).''



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''



“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”



“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del
Estado”.
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“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”



“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.”









''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01
a 23.”



''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.”



Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.



''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.”



“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio
ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).”



“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los
hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).”



“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y
el RD 374/2001.”



“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”



''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo
químico.''



''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al
plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''







Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta
a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).''



''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta
al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”



''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que
se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.”



“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por
la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.”



“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria número 10,
''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero.”



''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del
acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.''



''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.''



''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo
Radiológico.”



''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.”




''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta
de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio
colectivo del sector de la construcción.''



''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración
General del Estado.''



Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad
básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses



4.2.

Condicions ambientals
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amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada
per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de
marzo de 1998”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).





“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006
(BOE de 4 de mayo de 2006)”.





“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2
de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto”.

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos
a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).





“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.





“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.5.

Equips i maquinària


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores
de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de
14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D.
507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre
de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de
1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de
11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.


“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”.
Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE
19 de marzo de 2008)”.

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad:
alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.





Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30
de novembre de 1988).

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del

4.3.

Incendis


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de
28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.





4.4.

Instal·lacions elèctriques
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Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.


“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se
autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre
de 2000)”.



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

4.6.

Equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per
la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22
de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por
el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo
de 1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre
de 2005)”.



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000,
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y
por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”



“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de
las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).”



''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos
de aplicación de plaguicidas.''



Normes Tècniques Reglamentàries.



''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8
de noviembre.''



“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.”



“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.”



Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE
de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden
de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació:
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina
en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)”.

4.7.

Senyalització


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril
de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8.

Diversos


“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas
a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de
1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994
(BOE de 16 de agosto de 1994)”.



“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus
accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo
de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm.
292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre
de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)”
i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de
trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.



“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos
y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas.
RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE
11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las
plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.
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trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada
per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.


Investigació Tècnica d'Accidents.


“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.



“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica
el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.



Convenis col·lectius.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre
de 2009).”



''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''



“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles
(refundición).”



“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria número 26
''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos
no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.”

5.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

5.1.

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització
El Factor Humà:
- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

5.2.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment,
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar
la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi Bàsic de Seguretat, a títol de
guia, l'enunciat dels més importants:

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:



Tècniques operatives de seguretat.





Tècniques analítiques de seguretat





Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca
de les causes.

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al
Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Prèvies als accidents.- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents

5.3.
i Salut

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència,
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites
cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important
missió.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella,
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com
a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps
de dedicació a aquestes funcions.

5.4.

5.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un
nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que
haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control
d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions
i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

6.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

6.1.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.



Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament,
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis
i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement
periòdic anual.

El terme equip i/o màquina també cobreix:
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de
la seva competència:
- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

5.5.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat




Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin
al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una
peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat
per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).


Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador
i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
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Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.






Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253,
de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.

6.2.
Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o
Màquines-Ferramentes




Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.


Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes


Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per
a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:



Emmagatzematge i manteniment
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l’usuari.

6.3.





Normativa aplicable


Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor



Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.


Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E.
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E.
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).





Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995,
de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de
febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial
(B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994,
de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE
i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92);
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995:
el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995,
de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm.
L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en
les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la
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Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en
vigor el 5/12/98.











7.

Normativa d’aplicació restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització
i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines,
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada
per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades
usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització
i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E.
de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de
juny de 2001.

Signatures

Cristina Carmona
Arquitecte Tècnica
ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP
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1.MÒDULS PER SERVEIS
Totes les casetes a col·locar a l'obra seran del tipus prefabricades i adosables, disposaran de
quadre elèctric, llum i aigua corrent i d'extintor contra incendis. Es col·locaran les casetes
necessàries per acollir el nombre d'operaris segons la fase d'obra.

SO
R
CAM TIDA
ION
S

EN T
R
CAM ADA
IO N
S

Existiran dos tipus de casetes, una per a vestuaris, que haurà de disposar de dutxes, taquilles i
lavabos, i l'altra que serà de menjador, equipada amb microones i taules per menjar.

VESTUARIS/LAVABOS
Duxes
1/10 Operaris
1/25 Operaris
WC

2 M 2/ Operari
1 UD
1 UD

PRIMERS AUXILIS
Llocs de treball amb
més de 50 operaris

No es necessari

MENJADORS

1.50 M 2/ Operari

s
7
43

2.TANCAMENT D'OBRA
Disposicions per tancament i delimitació de l'obra segons Reial Decret 485/1997 i Reial decret
1627/1997 (annex IV)
-El tancament d'obra haurà de preservar l'accés a la mateixa dels vianants curiosos i limitar a més
la zona de treball d'una manera general.
-El tancament haurà de ser d'un material rígid i garantir l'estabilitat suficient.
-Els accessos de maquinària i peronal hauran d'estar separats.
-S'haurà de marcar o delimitar el recorregut que hauran de fer, aquells que visiten l'obra.
-Les casetes d'operaris d'obra es situaran el més properes possible a l'accés de personal.d'obra.
-El tancament haurà d'estar correctament il·luminat i senyalitzat per a evitar possibles
interferències amb els vianants o vehicles aliens a l'obra.
-En els accessos d'obra es col·locaran panells d'advertiment dels perills que comporta l'accés a
l'interior del recinte tancat.
-Les portes d'accés es mantindran tancades.
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3.CONTENIDORS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
Es col·locaran contenidors per a la recollida selectiva dels residus que provinguin de les feines
de les diferents zones de restauració.
Els residus que es generin durant les diferents actuacions, es transportaran el més aviat possible
cap a la zona de tractament dels residus.
Queda expressament prohibit ubicar els residus en els llocs de treball o simplement apilar-los en
qualsevol racó de l'obra.
Serà obligatori classificar els residus i a l'obra hauran d'existir tants contenidors com tipus de
residus existeixin (plàstics, fusta....).
És obligació del contractista classificar i dipositar tots els residus en llocs autoritzats i habilitats
per a aquest fi.
CONTENIDOR FUSTA
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NORMATIVA REGULADORA

PROTECCIONS COL·LECTIVES

R.D. 485/1997
Norma de carreteres 8-3-IC O.M. del 31 d'agost de 1987.

SENYALITZACIÓ
CONS, LLUMS, CINTES I MALLES D'ABALISAMENT

VALLES DE SENYALITZACIÓ

SENYALITZACIÓ D'OBLIGACIÓ

SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ

SENYALITZACIÓ D'INFORMACIÓ

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE MATERIALS PERILLOSOS

Cintes d'abalisament

Cons d'abalisament

VALLES DE TANCAMENT
1.TANCAMENT OPAC DE XAPA

XAPA ONDULADA
GALVANITZADA

Llums d'abalisament

2.TANCAMENT AMB TANQUES TIPUS RIVISA

Malles d'abalisament
MALLA DE FILFERROS
DE 150 X100 mm.

PREFABRICATS

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
-A
qualsevol persona aliena.
-A
- A l'interior de l'obra:
1.Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposar el senyal de prohibit passar

.

ncies de seguretat.
.

SENYALITZACIÓ D'ADVERTENCIA

- Els senyals,
apilat o per caigudes al mateix nivell.

- Tots els senyals utilitzats s'ajustaran a les prescripcions contingudes en el R.D. 485/97 de 14 d'abril.
FORMATIVES
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PROTECCIONS INDIVDUALS
EPI'S
EXEMPLES D'UTILITZACIÓ

PROTECTORS RESPIRATORIS
Normativa reguladora

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 4 o equip equivalent
Filtre antigas
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 4 o equip equivalent

PROTECTORS AUDITIUS

Normativa reguladora

Normativa reguladora
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent

PROTECTORS D'EXTREMITATS I DEL TRONC
Normativa reguladora
Polaines
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Genolleres
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
Roba de treball
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 9 o equip equivalent
Maneguins de seguretat
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 5 o equip equivalent
Faixa antivibracions
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 9 o equip equivalent

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 2 o equip equivalent

PROTECTORS OCULARS I FACIALS
Normativa reguladora
Ulleres de seguretat
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent
Pantalla facial
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent
Pantalla per a soldador
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 3 o equip equivalent

PROTECTORS DEL CAP
Normativa reguladora
Casc de seguretat
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 1 o equip equivalent

PROTECTORS DELS PEUS

MESURES PREVENTIVES

Normativa reguladora

ORGANITZATIVES
- Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPI's han d'utilitzar, així com quin i de quina forma han de fer-ne ús, i se'ls lliuraran o bé se'ls
indicarà on els poden trobar.
- L'EPI s'ajustarà a les normes de certificació CE si n'hi ha al mercat.
- Dintre dels diferents EPI's que compleixen les prescripcions tècniques que es relacionen en l'apartat següent, es seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la
qual cosa es sol·licitarà el manual d'instruccions segons el RD 1407/92.
- En cas d'utilitzar diversos EPI's a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos corresponents.
- Es portarà un control de la vida útil dels EPI's subministrats atenent les indicacions de cada fabricant.

R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent

FORMATIVES
- El treballador té l'obligació d'utilitzar i cuidar l'EPI d'acord amb les instruccions de l'encarregat o tècnic de prevenció.
- El treballador té l'obligació de col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l'efecte.
- S'informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l'EPI i que, pugui reduir la seva eficàcia protectora.
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R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
R.D. 773/1997
R.D. 1407/1992
Annex I apartat 6 o equip equivalent
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NORMATIVA REGULADORA
R.D. 1627/1997

COMPLEMENTARIS

R.D. 842/2002
R.E.B.T e I.T.C. BT 01-51

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'OBRA

ESQUEMA UNIFILAR ELÈCTRIC PER A OBRA
ARMARI GENERAL I DERIVACIONS

ESQUEMA UNIFILAR ELÈCTRICO PER A OBRA
ARMARIS SECUNDARIS

ESQUEMA QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE GENERAL

630 KVA
ARMARI GENERAL D'OBRA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR (I =

N

A) 250

NOTES INFORMATIVES
INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CAP
I N = 30 mA. (I =100 A.N )
N 160

Disjuntor General
Parada d

1A
R = 0.2 s

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
I = 30mA
N

QUADRE OFICINA

QUADRE SERVEIS
I

= 25A

QUADRE - 1
QUADRE PRESA DE CORRENT
INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I =200A)
N
NOTAS INFORMATIVES
D'ENDOLLS

D'ENLLUMENAMENT

D'ENDOLLS

D'ENLLUMENAMENT

(F+N+T)

(F+N)

(F+N+T)

(F+N)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL I N = 30 mA (I N= 60A)

QUADRES DE PVC

PRESA DE CORRENT
A

t
TRANSFORMADOR 24 V/ 500 W
24 V.

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

ARMARI
SECUNDARI

EQUIPS
FIXES

2ª GRUA

EQUIPS
PORTÀTILS

ALLOTJAMENTS
I CASETES
D'OBRA

ELEMENTS EMPOTRATS

ARMARI
SECUNDARI
OBRA

PLANTES

R= 250.000

SIMBOLOGIA
T=

F=
N=

NEUTRE

PRESA DE TERRA
INTERRUPTOR

PLANTA

ARMARI
SECUNDARI
CASETES
D'OFICINES
MAGATZEM , BANYS
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COMPLEMENTARIS

RETROEXCAVADORA

DUMPER

MESURES PREVENTIVES

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- La retroexcavadora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha d'intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- El dumper disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.
- La càrrega del cubilot ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobresortirà lateralment del dumper.
- La velocitat dels dumpers està limitada a 20 km/h.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular l'excavadora, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera al terra,
es pararà el motor, s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible, per desplaçar-se amb la màxima
estabilitat.
- Està prohibit el transport o hissar persones amb la cullera.
- Està prohibit realitzar maniobres de moviments de terres sense haver posat en servei els recolzaments
hidràulics d'immobilització.
- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com a grua per transportar o introduir peces, tals como tubs, a
l'interior de rases.
- El canvi de posició de la retroexcavadora es realitzarà situant el braç en el sentit de gir de la màquina.
- La retroexcavadora només podrà ser utilitzada per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular el dumper, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es baixarà el bolquet a la posició
horitzontal, es pararà el motor, s'accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Està prohibit manipular càrregues en dies de fort vent.
- Està prohibit el transport de persones amb el bolquet.
- En cas d'haver de remuntar pendents amb el dumper carregat, és més segur realitzar-ho marxa enrere per
evitar la bolcada.
- El dumper nomes podrà ser utilitzat per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

PALA CARREGADORA
MESURES PREVENTIVES

MESURES PREVENTIVES

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- La pala carregadora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial
als tubs d'escapament del motor, per garantir que el conductor, a la cabina, no rep gasos procedents de la
combustió.
- El camió grua disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha de intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles
despreniments, instal·lacions elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a
les condicions de seguretat del lloc.
- Disposarà d'extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.

TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones d'agafada per accedir a la cabina.
FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular l'excavadora, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Quan s'abandoni la màquina o sigui necessari efectuar algun ajust, primer es recolzarà la pala al terra, es
pararà el motor, s'accionara el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la pala estarà el més baix possible, per desplaçar-se amb la màxima
estabilitat.
- Està prohibit el transport o hissar persones amb la pala.
- Es prohibeix utilitzar la pala carregadora com a grua per transportar o introduir peces, tals como tubs, a
l'interior de rases.
- La pala carregadora només podrà ser utilitzada per personal autoritzat.
- La maquinària anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.
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TÈCNIQUES
- Disposaran de protecció de cabina antibolcament
- Disposaran d'escala metàl·lica dotada de ganxos d'immobilització de seguretat.
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
- L'estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més segura és
totalment estesos.
FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el
corresponent CERTIFICAT D'HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular el camió grua, sobre el risc que suposa i sobre la forma
correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats
anteriors.
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i instal·lar els
daus d'immobilització.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tan sols es faran si es descarrega cap el costat
contrari al de la pendent.
- Està prohibit el transport de persones amb el camió.
- Les càrregues es distribuiran a la caixa de forma repartida.
- Les peces suspeses que requereixen ser acompanyades, ho seran mitjançant cordes.
- Per efectuar operacions de càrrega i descàrrega s'hauran d'utilitzar guants i calçat de seguretat.
- No sobrepassar la càrrega màxima de la grua.
- No arrossegar ni arrencar càrregues.
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament.
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses.
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre.
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que el peu rellisqui.
- El camió grua tan sols es podrà utilitzar pel personal autoritzat amb possessió del carnet oficial.
- La maquinaria anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual
d'instruccions d'us.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA

FITXA DE SEGURETAT

04

NORMATIVA REGULADORA
R.D. 1435/1992 Serra Circular
R.D. 1627/1997
Part C Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de traball a les obres a l'exterior dels locals

COMPLEMENTARIS
PLATAFORMA TIPUS CISTELLA
MESURES PREVENTIVES

DUMPER

ORGANITZATIVES
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant, en especial als tubs de escape del motor, per
garantir que el conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió.
- Es realitzara una inspecció de la zona on ha de intervenir la maquina per advertir dels desnivells, possibles despreniments, instal·lacions
elèctriques aèries o soterrades, instal·lacions de gas, etc. que puguin afectar a les condicions de seguretat del lloc.
- En tot moment s'haurà de revisar la càrrega i comprovar que no sobrepassi la màxima permesa pel fabricant.

MESURES PREVENTIVES
GENERALS
- El conductor haurà de disposar del carnet de conduir tipus B1.
- Si disposa de cinturons de seguretat hauran de ser utilitzats.
- Velocitat limitada per l'interior de l'obra de 10 a 5 km/h.
- Senyalització a la màquina i advertència al conductor de la
prohibició de transportar persones.
- Limitació d'ús en terrenys amb pendents molt elevades.
- Topalls o tacs a les rodes en les operacions de buidatge.
PER AL CONDUCTOR
- A l'iniciar la jornada haurà de comprovar els nivells d'oli i líquid
de frens, així com de combustible.
- Verificar el bon funcionament de la direcció i els frens.
- Conduir sempre assegut.
- Verificar la correcta posició de la càrrega.

TÈCNIQUES
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere.
- Disposaran d'esglaons i zones de agarre per accedir a la cabina.
- Els òrgans de transmissió de la maquina disposarà dels corresponents resguards o carcasses de protecció.
FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d'estar correctament autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT DE
HABILITACIÓ PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informara als operaris que hagin de manipular la plataforma, sobre el risc que suposa i sobre la forma correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les
mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats anteriors.
- Està prohibit el transport o aixecar càrregues majors a la càrrega màxima admissible.
- La plataforma articulada només podrà ser utilitzada per personal autoritzat.
- Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres de la plataforma.
- No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h.
- Es prohibirà arrossegar càrregues amb la plataforma.
- Es prohibirà estacionar la maquinària a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.
- La maquinaria anirà acompanyada de la següent documentació: Assegurança, fitxa ITV i manual d'instruccions d'us.

TRANSPALETS I CARRETILLES ELEVADORES

RADIAL, MOTOSERRA I TALLADORA PER PAVIMENT

MESURES PREVENTIVES

MESURES PREVENTIVES

GENERALS
- El conductor haurà de disposar del carnet de conduir tipus B1.
- Si disposa de cinturons de seguretat hauran de ser utilitzats.
- Velocitat limitada per l'interior de l'obra de 10 a 5 km / h.
- Senyalització en la màquina i advertència al conductor de la
prohibició de transportar persones.
- Limitació d'ús en terrenys amb pendents molt elevades.
- Topalls o tacs a les rodes en les operacions de buidatge.
PER AL CONDUCTOR
- En iniciar la jornada comprovar els nivells d'oli i líquid de frens així
com a combustible.
- Verificar el bon funcionament de la direcció i els frens.
- Conduir sempre assegut.
- Verificar la correcta posició de la càrrega.

MAQUIN RIA D'OXITALL

ORGANITZATIVES
- Segons el RD 1435/92, a partir de l'1 de gener de 1995 per comercialitzar o posar en servei una radial haurà de disposar de la marca CE.
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació s'hauran de fer amb la màquina parada.
- Facilitar als treballadors les instruccions d'ús del fabricant.
TÈCNIQUES
- Cal seleccionar el disc adequat al material a treballar, no intentar treballar en zones poc accessibles ni en posició inclinada, no donar cops
amb el disc a la vegada que s'està tallant ja que aquest podria fracturar-se i produir lesions, substituir els discos gastats .
- No tallar sense la protecció i disposar d'elements de fixació de la peça a tallar, quedant prohibit subjectar amb les mans o peus la peça a
tallar.
- La màquina estarà protegida amb doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, han d'estar correctament autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT
D'HABILITACIÓ PER A OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular la radial, sobre el risc que suposa i sobre la forma correcta d'utilitzar-la, d'acord amb les
mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats anteriors.
- La radial només la utilitzarà el personal autoritzat.
- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal·lat.

MESURES PREVENTIVES
- Les ampolles de gasos liquats s'obriran mitjançant clau incorporada a
la instal·lació, disposarà de manoreductors i manòmetres.
- Les broquetes per a soldar o tallar metalls estaran equipades amb
vàlvules antiretorn i les mànegues seran de la secció i material indicat
pel fabricant.
- Les ampolles estaran sempre en posició vertical en el moment de la
seva utilització, subjectes a un carro o similar, adequat, transport i
emmagatzematge.
- Cada ampolla de gasos inflamables, així com les d'oxigen o altres
gasos, estaran senyalitzades i es conservaran en posició vertical.
- Els soldadors hauran d'anar equipats amb els EPI's corresponents.

SERRA CIRCULAR
MESURES PREVENTIVES
- Ha de ser estable, dotada de quatre punts de fixació i disposar de
rodes per al seu transport.
- La protecció superior serà de 3 mm. com a mínim i de material
fàcilment desgastades.
- Disposarà d'una guia-ganivet divisora a una distància d'entre 3 i 8 mm.
del disc.
- Disposarà d'una guia longitudinal i guies per a treballs específics.
- La mesura de la taula anirà en relació al diàmetre del disc i la ranura
mai excedirà d'una amplada de 12 mm.
- La subjecció del disc es farà mitjançant un sistema de brides de
seguretat a l'eix de gir de tal manera que impedeixi que s'afluixi.
- Disposarà d'un resguard inferior del disc de tall, així com, d'un sistema
de recollida d'encenalls.
- La màquina no pot funcionar sense el protector.
- Disposarà de fre de motor i el temps d'aturar serà inferior a 10 segons.
- Disposarà de magnetotèrmic.
- Disposarà de comandaments independents de marxa i atur.

MAIG 2020

MARTELL PNEUM TIC DE M
MESURES PREVENTIVES
ORGANITZATIVES
- Segons el RD 1435/92, a partir de l'1 de gener de 1995 per comercialitzar o posar en servei un martell pneumàtic haurà de disposar de
la marca CE.
- Efectuar les revisions de manteniment corresponents atenent a les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació s'hauran de fer amb la màquina parada.
- El temps de treball continuat per un sol treballador amb el martell no excedirà d'1 hora.
- Els treballadors que utilitzin de forma continuada el martell s'han de sotmetre a reconeixement mèdic.
- Les zones on es treballi amb el martell es delimitaran i senyalitzaran per evitar el risc de caiguda d'objectes.
- Es preveu la utilització per a tots els treballadors que treballin amb martells i els de la vora de protectors auditius, ulleres de seguretat,
màscara autofiltrant, faixa de seguretat i canellera.
- Facilitar als treballadors les instruccions d'ús del fabricant.
- Es realitzarà una inspecció de la zona on ha d'intervenir la màquina per advertir dels desnivells, possibles despreniments, instal·lacions
elèctriques aèries o subterrànies, instalaciones de gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc.
TÈCNIQUES
- La màquina estarà protegida amb doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i disposarà de clavilles estanques.
- El martell sempre s'utilitzarà des d'una posició estable i evitant el risc de caiguda d'alçada.
- Sempre que sigui possible s'utilitzaran proteccions col·lectives tipus baranes o xarxes.
FORMATIVES
- Els operaris encarregats de manipular la maquinària, han d'estar correctament autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT
D'HABILITACIONS PER OPERARIS D'EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS.
- S'informarà als operaris que hagin de manipular la martell pneumàtics, sobre el risc que suposa i sobre la forma correcta d'utilitzar-lo,
d'acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic, previstes en els apartats anteriors.
- El martell només l'utilitzarà el personal autoritzat.
- Abans d'usar el martell assegurar-se que el punter està perfectament agafat i un cop es deixa d'utilitzar no deixar-lo clavat a terra.
- Comprovar que les connexions de la mànega estan en correcte estat.
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DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 3

FITXA DE RESIDUS I PRESSUPOST

Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):
MEMÒRIA

1.

INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i R.D 210/2018 que deroga
i modifica parts del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya. Aquest s’aplica Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels
Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
2. OBJECTIU
El promotor o l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel
compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres
formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de
l’activitat de la construcció.

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició
de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de
construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració
de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.

Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat de:
o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que
pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a).
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica sobre
residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret
en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació.

Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició
3. DADES GENERALS

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

Definicions
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició


Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de
demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s.



Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III,
i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.



Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és
biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni
lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants
del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.



Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):
o

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les
obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició.

o

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni
un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

o

L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea.

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.
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4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent:

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció.

ACCIÓ
S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a
utilitzar-los al mateix emplaçament.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense
gairebé generar residus.
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar.
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.
S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a evitar la
realització de regates durant la fase d'instal·lacions.
S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.)
per a minimitzar els retalls.
S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat. (Considerar en
el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable
la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores
d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es
veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

SI

NO
x

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)

codi
LER

x
x
x
x
x
x

S’utilitzen?
Sí

No

150101*





150101*





080117*





080121*





080111*





070103* /
070403*/070404*





080409*





Residus que contenen silicones perilloses

070216*





ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants

170903*





170903*





200121*





RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I
ROBA DE PROTECCIÓ
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes
-

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles

(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE
VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
-

Residus de decapants o desenvernissants

-

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

x

- solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l'encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han
x
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.
Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.
x
En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de
x
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de
x
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de
x
malmetre's.
Fonts:
Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà.
Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

-

Dissolvents

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D’IMPERMEABILITZACIÓ)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS
-

-

Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que

contenen substàncies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
-

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

Fonts:

Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a:
- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.
Operacions de gestió de residus dins de l’obra
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra:

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1 Separació segons
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions
tipologia de residu indicades a continuació (segons RD 105/2008):
 Formigó: 80T
 Maons, teules, ceràmics: 40 T
 Metall: 2 T
 Fusta: 1 T
 Vidre: 1 T
 Plàstic:0,5 T
 Paper i Cartró: 0,5 T
 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es
destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
Especials
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants,
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar
fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts
Inerts
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador
 contenidor per a metall
No Especials

Inerts+no especials

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
gestor que li faci un tractament previ.
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en
2 Reciclatge de
residus petris
el mateix emplaçament.
inerts en l’ obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
kg:
m3:
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una
vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus
petris):
kg:
m3:
3 Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials
Mesclats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc.
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats,
no obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un
cartell específic per a cada tipus de residu:
Cables
Paper i
Plàstic (LER
Ferralla (LER
elèctrics
cartró (LER
Fusta (LER 170201)
170203)
170407)
(LER 170411)
150101)

Especials

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als
Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec
habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los
cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun d’aquests
recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus
Especials.
Símbols de perillositat:
T: Tòxic
F: Fàcilment Inflamable
T+: Molt Tòxic
C: Corrosiu
F+: Extremadament
E: Explosiu
Inflamable

N: Perillós per al
medi ambient

O: Comburent

Xn: Nociu.
Xi: Irritant.

 contenidor per a fusta

 contenidor per a plàstic
 contenidor per a paper i
cartró
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats
inerts + No Especials:
 contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un

Fonts:

Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.
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7 MARC LEGISLATIU
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de
Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla
de Gestió de Residus.
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles
que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document
contractual.
9. PRESSUPOST
El pressupost de gestió de residus de construcció generats a l’obra ascendeix a:
2.874,16€ (dos mil vuit-cents setanta-quatre euros amb setze cèntims)

Barcelona, maig de 2020

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició
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-

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; en les
obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició.

-

La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

-

L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de demolició.

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Identificació de les obres
Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la
seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició comprèn el conjunt
d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra.
El Pla
gestió
-

de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus d’operacions de
que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar:
Mesures de minimització i prevenció de residus.
Estimació de la generació de residus.
Operacions de gestió de residus.
Plec de condicions tècniques.
Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.
Pressupost.
Documentació addicional referent a:
o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició.
o Pla de formació d’obra.
o Documentació de control d’obra.
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual de l’obra.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als continguts de:
1.
Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres.
2.
Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
3.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i
de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.
4.
Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als treballadors,
respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots
relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició.
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat promotor:

1

Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008 i R.D 210/2018, i modificacions posteriors.

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons l’article 4 del R.D.
105/2008 (legislació estatal) i el R.D 210/2018 pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica):
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents
obligacions:
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, que contindrà
com a mínim:
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de demolició que
es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o
norma que la substitueixi.
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a l’obra.
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor de residus,
de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran
ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la
direcció facultativa de l’obra.
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de
l’obra.
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del pressupost
del projecte en capítol independent.
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n
la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa
a gestors autoritzats de residus perillosos.
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d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la legislació
de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits
establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, dit projecte
contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat
1.
S’estableixen les següents obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició:
Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de seguiment independent
on s’identifiqui:
-

La persona productora o posseïdora del residu.

-

L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres.

-

La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva
codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

-

Les persones gestores.

-

La persona transportista.

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar del document de
seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents.
La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió
dels residus, fent constar la quantitat i tipus de residus lliurats i document d’acceptació d’un dipòsit signat per un
gestor de residus autoritzat. En aquest document s’ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del
dipòsit.

En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats
en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència
d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se, de dues maneres,
mitjançant el serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat contractista:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra estarà
obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen
amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article
4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a
formar part dels documents contractuals de l’obra.
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, 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 la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document
fefaent (anomenat “document de seguiment”), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor,
l’obra de procedència, la persona transportista i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada
en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord
a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la
identificació del gestor de les operacions de destí.
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament operacions de
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el
gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.
4. 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.
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma individualitzada
per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:
Formigó: 80 t.
Maons, teules, ceràmics: 40 t.
Metall: 2 t.
Fusta: 1 t.
Vidre: 1 t.
Plàstic: 0,5 t.
Paper i cartró: 0,5 t.
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de demolició
dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació
de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el
present apartat.

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi
l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al
posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i
el RD 210/2018

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió
i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en
l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els
certificats de gestió constarà la identificació de l’obra

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir amb les
obligacions següents:
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Gestor de residus de construcció i de demolició
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat gestor:
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.

1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a)
En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització
de residus i la seva gestió.
b)

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 105/2008.
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà amb
les obligacions següents:
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com
a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi,
la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació
anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels
productes i residus resultants de l’activitat.
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació continguda en el
registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys
següents.
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes recollits en
aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el
seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor
o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen
ser destinats els residus.
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment d’admissió de
residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter
i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació
s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.
Coordinador de seguretat i de salut en obra
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció.
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució.
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus:
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

2.
Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, per
garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent
i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995
de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció:
a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de les
fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les
zones de desplaçament o de circulació.
c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d)
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i a la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials).
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles.

3.
Laborals.

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos

4.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de
producció i de gestió dels residus.
5.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i de
separació dels residus les persones autoritzades.
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi de
Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament
de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament
de zones d’apilament”.
Director d'obra
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra:

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de
la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat
i de salut a les obres de construcció, són les següents:

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
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constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al
fi proposat.

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial
de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus:

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

1.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de l’Acta
d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533,
24/12/2009)

2.
Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del
Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla
de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa.

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

3.
Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de moviment
de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
4.
Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts
en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra.

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)

5.
Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que
siguin preceptives.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)

6.
Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb
la documentació i els certificats que foren perceptius.

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre
de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)

REQUISITS LEGALS

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la normativa
existent i vigent.

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març
de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no
obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.

Residuos y suelos contaminados.

Catàleg de residus de Catalunya

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus
de Catalunya.

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC
num. 5422, 16/07/2009)

(DOGC o BOP Num. XX, )

Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017)
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y
obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254,
21/10/2017)

Barcelona, maig de 2020

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició

Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

FITXA DE RESIDUS I PRESSUPOST

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

3URMHFWHEjVLFLH[HFXWLXGHODDGHTXDFLyGHOSHUtPHWUHGHOD3ODoDGHOV3DwVRV&DWDODQV
3ODoDGHOV3DwVRV&DWDODQV
Comarca :
%DUFHORQD
6DQW-RDQGH0HGLRQD

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
2,3653

0,0896

2,4668

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

1,0089
1,0042
0,2165
0,1081
0,0275

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

1,1209
0,7174
0,3250
0,2677
0,0358

0,0380

0,1175

0,0285

0,7857

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0332
0,0435
0,0229
0,0179

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,1239
0,2850
0,3272
0,0496

totals de construcció

3
3,25 m

2,48 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,89

totals d'excavació

159,89

t

99,93 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
SI
NO

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2
2

(tones/m )

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

21,391

0,082

15,279

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

9,931

0,001

12,733

fibrociment

170605

0,010

0,255

0,018

0,102

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

totals d'enderroc
ó
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0,000

0,7556

0,000
31,58 t

0,000

0,7544

0,000
3
28,11 m

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

minimització

abilitació i Ampliació
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119,9
0,0

Total

119,9

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

volum aparent (m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,92
0,00
69,92

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
1,00
1,01
0,02
0,03
0,00
0,02
0,02

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
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Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

s de Catalunya . mod-05/2018
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

,1(57
,1(57

adreça

codi del gestor

MARESME RUSC
(;&$9$&,216*(50$1

E-373.97
E-897.05

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

0,00
8,45

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
3

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials**: num. transports a 200 €/ transport
3

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

4,00
18,31
0
7,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)
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RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

3

Classificació

Transport
3

0,00 €/m

Valoritzador / Abocador
3

3

8,45 €/m

7,00 €/m
881,87

Terres

69,92

1000,00

590,82

Terres contaminades

0,00

-

-

0,00
runa neta

Construcció

3
70,00 €/m

3

runa bruta
3

m (+35%)

4,00 €/m

18,31 €/m3

Formigó

0,97

0,00

8,18

3,87

Maons i ceràmics

1,51

0,00

12,79

6,05

-

Petris barrejats

21,07

-

178,00

-

385,71

Metalls

0,07

-

0,57

-

1,23

Fusta

0,17

-

1,41

-

3,06

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,38

-

3,25

-

7,05

Paper i cartró

0,44

-

3,73

-

8,09

Guixos i no especials

0,41

-

3,46

-

7,50

-

-

-

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

17,33

0,00

42,34

0,00

-

693,06

802,22

891,80

1.105,69

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

2.799,71 €

3

112,26 m

2.854,39 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

&217(1,'250



Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

-

unitats

-

unitats

1


&217(1,'250$0%7$3(6

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

&217(1,'250 

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

&217(1,'25/

&217(1,'25/

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

159,89 T

Total construcció i enderroc (tones)

111,87 T

34,06 T

0,00 %

34,06 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

111,87 T

11 euros/T

1230,59 euros

34,06 T

11 euros/T

374,65 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

145,9 Tones
1.605,24 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

PROJECTE BASIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA. Expedient: X2020000197

Annex núm. 10: Pla de treball
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Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.
PLA DE TREBALL
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
CONDICIONAMENT DE TERRENY
SISTEMA VIARI
REVESTIMENT I RAM DE PALETA
INSTAL∙LACIONS
JARDINERIA
MOBILIARI URBÀ
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT

PROJECTE BASIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA. Expedient: X2020000197
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

01
01.01.01
L21QU200

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

CODI

RESUM

TREBALLS PREVIS

02

ENDERROCS

Retirada de mobiliari urbà

K2183721

Arrencada d'aplacat de fusta

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Manobre
Camió grua

u

L21QU220

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg

2,000 h
1,000 h

23,30
51,73

2,000 h
1,000 h

23,30
128,05

01.01.0A

Protecció jardineria

FRE6ARD1

Retirada d'arbres, amb cistella mecànica, trituració de branuqes petites, aplec de la brossa
generad

F219ARZ1

Retirada de graons de formigó

0,270 h

6,29

6,29

m

5HWLUDGDGHJUDRQVGHIRPLJyDPEPLWMDQVPDQXDOVLPHFjQLFVLFjUUHJDGH
UXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU
A0140000
%NAAA0150
C1103331

Manobre
Despeses auxiliars
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.

F213ARD1

Enderroc de mur de gabions

0,080 h
0,019 %
0,080 h

23,30
1,50
80,85

1,86
0,03
6,47

u

8,36

m3

(QGHUURFGHPXUGHFRQWHQFLyGHJDELRQVDPEFRPSUHVVRULFjUUHJDPD
QXDOLPHFjQLFDGHUXQDVREUHFDPLy

174,65

5HWLUDGDG DUEUHVDPEFLVWHOODPHFjQLFDWULWXUDFLyGHEUDQXTHVSHWLWHV
DSOHFGHODEURVVDJHQHUDGDLFjUUHJDVREUHFDPLyJUXDDPESLQoDLWUDQV
SRUWGHODPDWHL[DDSODQWDGHFRPSRVWDWJH QRPpVOOXQ\GHNP

CRE23000
C150MC10
C1503000
CRE21100

23,30

IMPORT

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................

46,60
128,05

TOTAL PARTIDA ...................................................

Ajudant jardiner
Oficial 1a jardiner especial.arboricult.
Despeses auxiliars
Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no
perillosos,0,5t/m3,LER 200201
Motoserra
Llog.cistella braç art. 12m,s/operari
Camió grua
Tisores pneumàtiques+p.p.compressor

Manobre

98,33

'HVPXQWDWJHG HOHPHQWG HTXLSDPHQWIL[RPzELOGHNJGHSHVFRP
DPj[LPLDXQDDOojULDGHPFRPDPj[LPDPEPLWMDQVPDQXDOVLPHFj
QLFVLDSOHFGHPDWHULDOVSHUDODVHYDUHXWLOLW]DFLyVHQVHLQFORXUHHPEDODWJHV

A013P000
A012PP00
%NAAA0150
B2RA9SB0

A0140000

u

Manobre
Grua autopropulsada de 60t

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................

46,60
51,73

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
C150GU00

PREU

$UUHQFDGDG DSODFDWGHIXVWDHQOOLVWRQVLUHYHVWLPHQWGHVXURDPEPLWMDQV
PDQXDOVLFjUUHJDPDQXDOGHUXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU,QFOzVUHWLUDGD
GHFODXVLDQFRUDWJHVSHUFROÃORFDFLyGHSRVWHULRUUHYHVWLPHQW

'HVPXQWDWJHG HOHPHQWG HTXLSDPHQWIL[RPzELOGHNJGHSHVFRPD
Pj[LPLDXQDDOojULDGHPFRPDPj[LPDPEPLWMDQVPDQXDOVLPHFj
QLFVLDSOHFGHPDWHULDOVSHUDODVHYDUHXWLOLW]DFLyVHQVHLQFORXUHHPEDODWJHV
A0140000
C1503000

QUANTITAT UT

A0140000
A0150000
C1101200
C1313330

Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

F219ARD3

Demolició de paviment de peces de formigó fins a 60cm d'amplada

0,500
0,400
0,200
0,121

h
h
h
h

23,30
24,50
17,83
57,98

11,65
9,80
3,57
7,02

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,400
0,400
0,289
0,100

h
h
%
t

30,32
41,85
1,50
51,26

12,13
16,74
0,43
5,13

0,400
0,400
0,235
0,400

h
h
h
h

3,70
11,50
51,73
4,43

1,48
4,60
12,16
1,77

TOTAL PARTIDA ...................................................

32,04

m2

'HPROLFLyGHSDYLPHQWGHSHFHVGHIRUPLJyGHILQVDFPGHJUXL[LILQV
DPG DPSOjULDDPEFRPSUHVVRULFjUUHJDVREUHFDPLy
A0150000
C1101200
C1313330

Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

F219ARD4

Demolició de paviment de peces de formigó mes de 200cm d'amplada

0,500 h
0,150 h
0,060 h

24,50
17,83
57,98

12,25
2,67
3,48

TOTAL PARTIDA ...................................................

54,44

18,40

m2

'HPROLFLyGHSDYLPHQWGHSHFHVGHIRUPLJyGHILQVDFPGHJUXL[GH
PHVGHPG DPSOjULDDPEFRPSUHVVRULFjUUHJDVREUHFDPLy
A0150000
C1101200
C1313330

Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

0,200 h
0,150 h
0,060 h

24,50
17,83
57,98

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

1

PD\R

4,90
2,67
3,48

11,05

2

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

03

CONDICIONAMENT DEL TERRENY

F22B1101

Escarificacio i compactacio

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

F227ARZ1

Repàs+picon.MANUAL paviment,95%PM

Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,008 h
0,030 h

Estesa de terres amb aportacio de material

96,39
58,77

0,77
1,76

A0140000
A0150000
C133A0K0

Manobre
Manobre especialista
Safata vibrant,plac.60cm

F221C472

Excav/càrr.p/esplan.terres,m.mec.

m3

SUBTOTAL

23,30
24,50
6,24

1,40
2,70
0,69

C1312340

m2

0,060 h
0,110 h
0,110 h

4,79

m3

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,045 h

98,48

4,43

TOTAL PARTIDA ...................................................
FF221ARD1

A0121000
A0140000
BR3PARD3
C1311440

Oficial 1a
Manobre
Terra d'aportació
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

0,100
0,100
1,150
0,015

h
h
m3
h

F226ARD2

Terraplenada i piconatge per terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades m3
de fins a 25 cm, a

28,89
23,30
5,86
104,15

13,52

C1312340
A0140000

m3

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Manobre

0,040 h
0,010 h

98,48
23,30

3,94
0,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
F222ARD1

7HUUDSOHQDGDLSLFRQDWJHSHUDIRUPDFLyGHWDOXVHQWHUUDSOqDPEPDWHULDO
DGHTXDWGHODSUzSLDH[FDYDFLyHQWRQJDGHVGHILQVDFPDPEXQDFRP
SDFWDFLyGHOGHO30

Excavació de sorral

4,17

m3

([FDYDFLyGHVRUUDOILQVDPGHIRQGjULDHQWHUUHQ\IOXL[DPESDODH[FDYD
GRUDLFjUUHJDPHFjQLFDGHOPDWHULDOH[FDYDW

0,026 h
0,050 h

104,15
77,13

A0140000
C1313330

2,71
3,86

TOTAL PARTIDA ...................................................
Anivellament i repassada

Retirada de vegetació manual i excavació terra vegetal

4,43

5HWLUDGDGHYHJHWDFLyL([FDYDFLySHUDUHEDL[HQFDSDGHWHUUDYHJHWDOUHD
OLW]DGDDPESDODH[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy

2,89
2,33
6,74
1,56

TOTAL PARTIDA ...................................................

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

IMPORT

([FDYDFLySHUDFDL[DGHSDYLPHQWHQWHUUHQ\FRPSDFWH 637 UHDOLW]D
GDDPESDODH[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy

3527(&&,Ð'(6255$/

FR2BARZ1

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................
2,53

(VWHVDGHWHUUHVDPEPDWHULDODGHTXDWGHL[DQWHOWHUUHQ\SHUILODWHQEDVW
DPEPLWMDQVPHFjQLFV

C1311440
C13350C0

QUANTITAT UT

5HSjVLSLFRQDWJHGHFDL[DGHSDYLPHQWDPEFRPSDFWDFLy0$18$/GHO
30

TOTAL PARTIDA ...................................................
F226ARD1

RESUM

m2

(VFDULILFDFLyLFRPSDFWDFLyGHOWHUUHQ\QDWXUDOILQVDFPGHSURIXQGLWDW
DPEPLWMDQVPHFjQLFV
C131B2B1
C1335080

CODI

Manobre
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

0,080 h
0,120 h

23,30
57,98

TOTAL PARTIDA ...................................................

1,86
6,96

8,82

6,57

m2

$QLYHOODPHQWLUHSDVVDGDGHOWHUUHQ\SHUDREWHQLUHOSHUILOG DFDEDWDPE
PLWMDQVPDQXDOVLPHFjQLFVSHUDXQSHQGHQWGHODO ,QFOzVUHWLUDGD
GHURFDOOD
A012P200
C1103331
A0140000

Oficial 2a jardiner
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.
Manobre

0,140 h
0,100 h
0,010 h

32,01
80,85
23,30

4,48
8,09
0,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
F221ARD1

Excavació per rebaix de terreny en talussos

12,80

m3

([FDYDFLySHUDUHEDL[HQWHUUHQ\FRPSDFWH 637 UHDOLW]DGDDPESDOD
H[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy
C1312340
A0140000

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Manobre

0,040 h
0,020 h

98,48
23,30

3,94
0,47

TOTAL PARTIDA ...................................................
F227T00F

Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

4,41

m2

5HSjVLSLFRQDWJHGHFDL[DGHSDYLPHQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30
C13350C0
C1331100

Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Motoanivelladora petita

0,011 h
0,010 h

77,13
68,72

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

0,85
0,69

1,54

3

PD\R

4

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS

PLAÇA PAISOS CATALANS

CODI

RESUM

QUANTITAT UT

04

SISTEMA VIARI

F9A1ARD1

Formació de paviment tipus ARIPAQ, o d'equivalents característiques format per:1.
Subministrament

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Oficial 1a d'obra pública
Manobre especialista
Despeses auxiliars
Paviment continu natural ARIPAQ

F9A1ARZ1

Formació d'esglaonat ARIPAQ

0,100
0,100
0,053
0,100

Paviment de peces prefabricades VULCANO DIRECCIONAL 60x40x10cm sobre capa de morter
(inclòs)

B9F5ARZ1

F9F5ARZ2

Sorra garb. 1-2mm

h
h
%
m3

28,89
24,50
1,50
250,00

2,89
2,45
0,08
25,00

30,42

A0121000
A0140000
%NAAA0150
B0512401
D0701461
B9F5ARZ2

Manobre
Despeses auxiliars
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.anivell.
Sorra garbellada 1-2 mm

FR3SARD1

A012P000
A016P000
%NAAA0150
BR3PARD1
B7B1ARD1
h
h
%
m3

28,89
24,50
1,50
250,00

5,78
4,90
0,16
25,00

h
%
h
m3

23,30
1,50
73,08
24,00

B0111000

28,89
23,30
1,50
117,94
83,96

18,72
6,69
0,38
0,35
2,52

1,020 m2

55,00

56,10

0,648
0,287
0,254
0,003
0,030

Paviment de peces prefabricades VULCANO 60x40x10cm sobre capa de morter (inclòs)

84,76

m2

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
Paviment peces VULCANO 60x40x10 top complete o equivalent

0,648
0,287
0,254
0,003
0,030

h
h
%
t
m3

28,89
23,30
1,50
117,94
83,96

18,72
6,69
0,38
0,35
2,52

1,020 m2

50,00

51,00

Escorça pi 25-40 mm

79,66

m2

Oficial 1a jardiner
Peó jardiner
Despeses auxiliars
Escorça de pi, qualitat extra, de 25/40 mm, per a ús decoratiu
Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expresada com a índex de vel
Aigua

0,100
0,400
0,106
0,100
1,100

h
h
%
m3
m2

34,17
18,00
1,50
60,84
0,56

3,42
7,20
0,16
6,08
0,62

0,006 m3

1,82

0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
35,84

1,17
0,02
36,54
27,60

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
Paviment peces VULCANO DIRECCIONAL 60x40x10 top complete o
equivalent

(QFRL[LQDPHQWDPEFDSDXQLIRUPHGHFPGHJUXL[G HVFRUoDGHSLTXD
OLWDWH[WUDGHPPHVWHVDGHIRUPDPDQXDOVREUHPDOODGHSROLSURSL
OqQRWHL[LWGHPPVGHSHUPHDELOLWDWDO DLJXDH[SUHVDGDFRPDtQGH[
GHYHORFLWDWVHJRQV,62LJPGHPDVVDVXSHUILFLDODPEIXQFLy
DQWLKHUEHVSHUPHDEOHDO DLUHLDOVQXWULHQWVTXtPLFDPHQWLQHUWLHVWDEOH
WDQWDVzOVjFLGVFRPDDOFDOLQVLUHVLVWHQWDOVUDLJV89,QFO~VSSGHUHJ
G DVVHQWDPHQW

FR9FARD1

65,33

5

Adequació d'accés a la riera

17,49

m

$GHTXDFLyG DFFpVDODULHUDPLWMDQoDQWWUDYHVGHIXVWDGHSLGHIODQGHVWUDF
WDGDDO DXWRFODXULVF,9GHGLPHQVLRQVGH[PPHQFDVWDGHVDOWH
UUHQ\,QFOzVSUHSDUDFLyGHOWHUUHQ\LIL[DFLyGHWUDYHV

m3

0,050
0,012
0,500
1,150

h
h
%
t
m3

IMPORT

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................

3DYLPHQWGHVRUUDJDUEHOODGDGHDPPFDQWHOOURGRVHJXLQWHVSHFLILFD
FLRQVGHSURMHFWHHVWHVDLDQLYHOODPHQWGHOPDWHULDODPEPLWMDQVPHFDQLFV
A0140000
%NAAA0150
C13361P0
B031ARZ1

SUBTOTAL

3DYLPHQWGHSHFHVSUHIDEULFDGHVGHIRUPLJyGH[[FPWLSXV9XOFDQR
GHFRORUHTXLYDOHQWDO H[LVWHQWGH%5(,1&2RHTXLYDOHQWFROÃORFDGHVVREUH
FDSDGHPRUWHUGHFP LQFOzVHQHOSUHX LEHXUDGDGHFRORULQFOzVSDUW
SURSRUFLRQDOGHSHFHVWDOODGHVLHQWUHJXHVDHOHPHQWVVLQJXODUVHVFRPEUDW
LSRVWHULRUUHJDWILQVDGHL[DUHOVMXQWSOHQV

m2

0,200
0,200
0,107
0,100

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
F9AQARD1

F9F5ARZ1

A0121000
A0140000
%NAAA0150
B0512401
D0701461

)RUPDFLyG HVJODRQDWDPESDYLPHQWWLSXV$5,3$4RG HTXLYDOHQWVFDUDFWH
UtVWLTXHVIRUPDWSHU
6XEPLQLVWUDPHQWLDSOLFDFLyGHSDYLPHQWFRQWLQXQDWXUDO$5,3$4WLSXV
JUDOOLXUHDPEjULGGHJUDQXORPHWULDLPSHUPHDELOLW]DWLHVWDELOLW]DW
DPEOOLJDQWLQFRORUEDVDWHQYLGUHWULWXUDWLUHDFWLXVEjVLFVDPEPLGDGH
PLFUHVHQHOSHUFHQWLODPESDWHQWHXURSHDLQFOzVUHJOHMDWLFRPSDFWDW
VREUHXQDEDVHUHJXODULW]DGDUHDOLW]DGDVHJRQVSUHVFULSFLyWqFQLFDDPEXQ
JUXL[GHFP
6XEPLQLVWUDPHQWGHEDUUHMDGHPDWHULDOQDWXUDO3URPVD$ULSDTUHDOLW]DW
DPEjULGGHJUDQXORPHWULDGHOWLSXVFDOFDULGHOD]RQDLPSHUPHDELOLW]DW
LHVWDELOLW]DWDPEOOLJDQWLQFRORU(&2·67$%,/DSXQWSHUDODVHYDDSOLFDFLy
DPEWUDQVSRUWLQFOzVDSHXG·REUD
7RWDOPHQWDFDEDWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWHLSUHVFULSFLRQVWqFQL
TXHVGHOIDEULFDQW
/ HPSUHVDH[HFXWRUDG DTXHVWDSDUWLGDKDGHGLVSRVDUGHOSURFHGLPHQW
G DSOLFDFLyFHUWLILFDW
Oficial 1a d'obra pública
Manobre especialista
Despeses auxiliars
Paviment continu natural ARIPAQ

QUANTITAT UT

3DYLPHQWGHSHFHVSUHIDEULFDGHVGHIRUPLJyGH[[FPWLSXV9XOFDQR
'LUHFFLRQDOGH%5(,1&2RHTXLYDOHQWFROÃORFDGHVVREUHFDSDGHPRUWHUGH
FP LQFOzVHQHOSUHX LEHXUDGDGHFRORULQFOzVSDUWSURSRUFLRQDOGHSHFHV
WDOODGHVLHQWUHJXHVDHOHPHQWVVLQJXODUVHVFRPEUDWLSRVWHULRUUHJDWILQVD
GHL[DUHOVMXQWSOHQV

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012N000
A0150000
%NAAA0150
B03DARD1

RESUM

m2

)RUPDFLyGHSDYLPHQWWLSXV$5,3$4RG HTXLYDOHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVIRU
PDWSHU
6XEPLQLVWUDPHQWLDSOLFDFLyGHSDYLPHQWFRQWLQXQDWXUDO$5,3$4WLSXV
JUDOOLXUHDPEjULGGHJUDQXORPHWULDLPSHUPHDELOLW]DWLHVWDELOLW]DW
DPEOOLJDQWLQFRORUEDVDWHQYLGUHWULWXUDWLUHDFWLXVEjVLFVDPEPLGDGH
PLFUHVHQHOSHUFHQWLODPESDWHQWHXURSHDLQFOzVUHJOHMDWLFRPSDFWDW
VREUHXQDEDVHUHJXODULW]DGDUHDOLW]DGDVHJRQVSUHVFULSFLyWqFQLFDDPEXQ
JUXL[GHFP
6XEPLQLVWUDPHQWGHEDUUHMDGHPDWHULDOQDWXUDO3URPVD$ULSDTUHDOLW]DW
DPEjULGGHJUDQXORPHWULDGHOWLSXVFDOFDULGHOD]RQDLPSHUPHDELOLW]DW
LHVWDELOLW]DWDPEOOLJDQWLQFRORU(&2·67$%,/DSXQWSHUDODVHYDDSOLFDFLy
DPEWUDQVSRUWLQFOzVDSHXG·REUD
7RWDOPHQWDFDEDWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWHLSUHVFULSFLRQVWqFQL
TXHVGHOIDEULFDQW
/ HPSUHVDH[HFXWRUDG DTXHVWDSDUWLGDKDGHGLVSRVDUGHOSURFHGLPHQW
G DSOLFDFLyFHUWLILFDW
A012N000
A0150000
%NAAA0150
B03DARD1

CODI

A012P000
A013P000
%NAAA0250
B0B27000
C13161D0
BRB5ARD1

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Acer b/corrugada B400S
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=25-39cm
Trava de fusta pi tractada autoclau 22x12

x 1,1

0,200
0,200
0,129
0,500
0,020
1,200

h
h
%
kg
h
m

34,17
30,32
2,50
0,69
53,37
13,00

6,83
6,06
0,32
0,38
1,07
15,60

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

30,26

6
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

F7B451F0

Làmina geotèxtil de separació

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2

CODI

RESUM

FR9FARZ3

Traves de fusta ECOLOGICA de 2000x180x90

*HRWq[WLOIRUPDWSHUIHOWUHGHSROLqVWHUQRWHL[LWOOLJDWPHFjQLFDPHQWGH
DJPFROÃORFDWVHQVHDGKHULU
A0127000
A0137000
B7B151F0

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Geotèxtil

FR9FARD2

Encintat de vial travessa pi ecologica 2500x220x120

0,040 h
0,020 h
1,100 m2

28,89
25,64
1,15

2,94

m

(QFLQWDWGHYLDOPLWMDQoDQW7UDYHVVDGHIXVWDGHSLHFROzJLFDWUDFWDGDDO DX
WRFODXFODVVHULVF,9GHGLPHQVLRQV[[PP&HUWLILFDGD3()&IL
[DWDPEDFHUFRUUXJDWLEDVHGHIRUPLJyLQFOzVH[FDYDFLyGHUDVDDPEPLW
MDQVPHFjQLFV
A012P000
A013P000
%NAAA0250
B0B27000
C13161D0
B06NN12C
BRB5ARD2

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Acer b/corrugada B400S
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=25-39cm
Form.no estructural HNE-15/P/20
Travessa de fusta de pi ecològica tractada a l'autoclau classe risc IV de
dimensions 2500x220x120 mm. Certificada PEFC

x 1,1

0,200
0,200
0,129
0,500
0,020
0,090
1,000

Traves de fusta de pi de flandes tractada de 195x68

h
h
%
kg
h
m3
m

34,17
30,32
2,50
0,69
53,37
58,24
20,00

6,83
6,06
0,32
0,38
1,07
5,24
20,00

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Acer b/corrugada B400S
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=25-39cm
traves de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau risc IV de dimensions
de 195x68 mm

x 1,1

0,200
0,200
0,129
0,500
0,020
1,200

Vorada xapa acer galv,g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE-15

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Form.no estructural HNE-15/P/40
Vorada de xapa galvanitzada de 10x200 mm

h
h
%
kg
h
m

34,17
30,32
2,50
0,69
53,37
8,00

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Acer b/corrugada B400S
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=25-39cm
traves de fusta de pi ecològica tractada a l'autoclau classe risc IV de
dimensions 2.000x180x90 mm. Certificada PEFC,

F32GARD1

Mur de gabions

24,26

m

0,150
0,150
0,078
0,045
1,050

Formació de gàbia amb barres acer corrugat

B32GARD1
A0121000
A013M000
C1313330
C1503500

Mur de gabions
Oficial 1a
Ajudant muntador
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Camió grua 5t

F9365H11

Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

A012N000
A0140000
%NAAA0150
B064300B
C2005000

h
h
%
m3
m

28,89
23,30
1,50
67,84
29,26

F921R01J

4,33
3,50
0,12
3,05
30,72

1,000
0,400
1,900
0,330
0,200

m3
h
h
h
h

60,00
28,89
25,64
57,98
54,73

60,00
11,56
48,72
19,13
10,95

0,020 h
0,035 h
1,000 kg

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Despeses auxiliars
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori

x 1,05

0,150
0,450
0,148
1,000
0,150

h
h
%
m3
h

28,89
23,30
1,50
69,52
5,07

4,33
10,49
0,22
73,00
0,76

Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

88,80

m3

41,72

A0140000
%NAAA0150
B0111000
B037R000
C1331100
C13350C0
C1502E00

Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Tot-u art.procedent granulats reciclats form.
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3

0,050
0,012
0,050
1,150
0,035
0,040
0,025

h
%
m3
m3
h
h
h

23,30
1,50
1,82
15,66
68,72
77,13
61,49

1,17
0,02
0,09
18,01
2,41
3,09
1,54

TOTAL PARTIDA ...................................................
28,89
25,64
0,94

150,36

m3

6XEEDVHGHWRWXDUWLILFLDOSURFHGHQWGHJUDQXODWVUHFLFODWVGHIRUPLJyDPE
HVWHVDLSLFRQDWJHGHOPDWHULDODOGHO30

kg

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

42,05

m3

TOTAL PARTIDA ...................................................

F921ARD9
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

h
h
%
kg
h
m

%DVHGHIRUPLJy+0%,GHFRQVLVWqQFLDWRYDLJUDQGjULDPj[LPDGHO
JUDQXODWPPDERFDWGHVGHFDPLyDPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPE
DFDEDWUHJOHMDW

)RUPDFLyGHJjELDPLWMDQoDQW$FHUHQEDUUHVFRUUXJDGHVHODERUDWDO REUDL
PDQLSXODWDWDOOHU%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PPGHPPGHGLD
PHWUH,QFORXVROGDGXUDLIL[DFLRQVQHFHVVDULHVSHUODFRUUHFWDFROÃORFDFLy
A0124000
A0134000
D02B2C100

x 1,1

0,200
0,200
0,129
2,500
0,100
1,200

TOTAL PARTIDA ...................................................

6,83
6,06
0,32
0,38
1,07
9,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
F9Z4ARD1

A012P000
A013P000
%NAAA0250
B0B27000
C13161D0
BRB5ARD4

m

9RUDGDGH[DSDG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[LPPG DOojULDLQ
FOzVHOHPHQWVPHWjOÃOLFVG DQFRUDWJHVROGDWVDOD[DSDFROÃORFDGDVREUHEDVH
GHIRUPLJyQRHVWUXFWXUDOGH1PPGHUHVLWqQFLDPtQLPDDFRPSUHVVLy
A0121000
A0140000
%NAAA0150
B06NN14C
B96AUG10

6,83
6,06
0,32
1,90
5,34
21,60

m

39,90

TOTAL PARTIDA ...................................................
F96AU010

34,17
30,32
2,50
0,69
53,37
18,00

IMPORT

0XUGHJDELRQVPLWMDQoDQWFDL[DGH[[PGHPDOODGHWULSOHWRUVLyKH
[DJRQDOGH[PPGHILOIHUURG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPGHGLjPH
WUHUHRPSOHUWDGHSHGUDFDOFjULDG DSRUWDFLyGHJUDQXORPHWULDFRPSUHVD
HQWUHLPPFROÃORFDGDDPEUHWURH[FDYDGRUDVREUHSQHXPjWLFV,Q
FO~VHOHPHQWVG DSXQWDODPHQWQHFHVVDULVSHUDODVHYDDOLQHDFLyLDSORPDW

6XEPLQLVWUDPHQWLFROÃORFDFLyWUDYHVGHIXVWDGHSLGHIODQGHVWUDFWDGDD
O DXWRFODXULVF,9GHGLPHQVLRQVGH[PPHQFDVWDGHVDOWHUUHQ\,QFOzV
SUHSDUDFLyGHOWHUUHQ\LIL[DFLyGHWUDYHV
A012P000
A013P000
%NAAA0250
B0B27000
C13161D0
BRB5ARD3

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR9FARD3

PREU

6XEPLQLVWUDPHQWLFROÃORFDFLyWUDYHVGHIXVWDGHSLHFROzJLFDWUDFWDGDDO DX
WRFODXFODVVHULVF,9GHGLPHQVLRQV[[PP&HUWLILFDGD3()&HQ
FDVWDGHVDOWDO~VHQSRVLFLyYHUWLFDOPLWMDQoDQWIL[DFLyG DFHUFRUUXJDW,QFOzV
SUHSDUDFLyGHOWHUUHQ\LIL[DFLyGHWUDYHV7RWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSUR
MHFWH

1,16
0,51
1,27

TOTAL PARTIDA ...................................................

QUANTITAT UT

Base granular de grava 20/30mm

26,33

m3

(VWHVDGHEDVHJUDQXODUDPEJUDYDPPLFRPSDFWDFLy

0,58
0,90
0,94

2,42

7

A0140000
%NAAA0150
B0111000
C1331100
B033ARD9
C1313330

PD\R

Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Motoanivelladora petita
Grava 20/30mm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

0,050
0,012
0,050
0,035
2,100
0,120

h
%
m3
h
t
h

23,30
1,50
1,82
68,72
7,39
57,98

1,17
0,02
0,09
2,41
15,52
6,96

8
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

F6A7ARZ1

Baraneta Limitació de vial 20cm

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................

IMPORT

26,17

m

([HFXFLyGHOLPLWDFLyGHYLDOGHFPG DOoDGDHQFDVWDWDOWHUUHQ\IRUPDW
SHUEDUUHVG DFHUFRUUXJDWGHPPGHGLDPHWUHHODERUDWDO REUDLPDQL
SXODWDWDOOHU%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP
7RWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWH
A0124000
A0134000
D02B2C100

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

RESUM

05

REVESTIMENTS VERTICALS I RAM DE PALETA

E8Z2ARD1

Revestiment de fusta parament vertical

0,300 h
0,300 h
1,800 kg

28,89
25,64
0,94

A0122000
A0140000
B0D3ARD1

8,67
7,69
1,69

18,05

E8Z2ARD2

0,300
0,400
0,200
0,200
0,010
1,000

h
h
h
h
t
m

28,89
29,34
25,74
23,30
40,46
120,00

8,67
11,74
5,15
4,66
0,40
120,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
FB12ARB2

Bol·lard de fusta de 40cm de diamentre

A0122000
A0140000
B0D3ARD2

Oficial 1a
Manobre
Bol·lard de fusta 40cm diametre
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

K898U005

150,62

h
h
u
h

Oficial 1a paleta
Manobre
Revestiment de fusta

0,300 h
0,150 h
1,000 m2

8,67
3,50
25,00

Revestiment de fusta parament horitzontal

37,17

m2

28,89
23,30
200,00
57,98

20,22
16,31
200,00
28,99

TOTAL PARTIDA ...................................................

Oficial 1a paleta
Manobre
Revestiment fusta hortizontal

0,300 h
0,150 h
1,000 m2

28,89
23,30
18,00

8,67
3,50
18,00

Pintat param.vert.exterior,pintura mineral silicat,1capa fons,2acabat

30,17

m2

3LQWDWGHSDUDPHQWYHUWLFDOH[WHULRUDPESLQWXUDPLQHUDODOVLOLFDWDPEXQD
FDSDGHIRQVLGXHVG DFDEDW

ut

0,700
0,700
1,000
0,500

28,89
23,30
25,00

IMPORT

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................

%ROÃODUGGHIXVWDGHFPGHGLDPHQWUHHQFDVWDWDWHUUHQ\VHJRQVHVSHFLIL
FDFLRQVGHSURMHFWH
A0121000
A0140000
BB12ARB2
C1313330

SUBTOTAL

5HYHVWLPHQWGHFRUDWLXDPE7DXOyGHIXVWDGHSLGHIODQGHVWUDFWDGDDO DXWR
FODXULVF,9GHGLPHQVLRQV[PPIL[DWVDPEFDUJROVVREUHODVXSHUItFLH
UHJXODULW]DGDGHSDUDPHQWVKRULW]RQWDO

BARANA FORMADA PER RODONS D'ACER CORRUGAT de 10 mm, de 90 cm d'alçada. Ancorada ml
40 cm a terra amb re

Oficial 1a paleta
Oficial 1a manyà
Ajudant manyà
Manobre
Morter
Barana

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................

%$5$1$)250$'$3(552'216' $&(5&2558*$7GHPPGHFP
G DOoDGD$QFRUDGDFPDWHUUDDPEUHVLQHVHSR[LRYHXUDGDGHSRUWODQG
A0122000
A012F000
A013F000
A0140000
B0710180
BB12ARB1

QUANTITAT UT

5HYHVWLPHQWGHFRUDWLXDPE7DXOyGHIXVWDGHSLGHIODQGHVWUDFWDGDDO DXWR
FODXULVF,9GHGLPHQVLRQV[PPFODYDWDOOLVWRQVGHIXVWDGH[FPIL
[DWVDPEFDUJROVVREUHODVXSHUItFLHUHJXODULW]DGDGHSDUDPHQWVYHUWLFDO

TOTAL PARTIDA ...................................................
FB12ARB1

CODI

A012D000
A013D000
%NAAA0150
B8ZAT130
B89ZNU40
B8ZAT030

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Despeses auxiliars
Pintura fons silicats,p/exteriors
Pintura miner.silicat un component,color fort,p/exteriors
Diluent,p/pintura mineral silicat int.,ext.

E812ARD1

Enguixat

0,100
0,010
0,032
0,200
0,350
0,100

h
h
%
kg
kg
l

28,89
25,64
1,50
10,09
12,78
9,49

2,89
0,26
0,05
2,02
4,47
0,95

TOTAL PARTIDA ...................................................
265,52

10,64

m2

(QJXL[DWDERQDYLVWDVREUHSDUDPHQWYHUWLFDODPHVGHPG DOojULD
FRPDPj[LPDPEJXL[%DFDEDWOOLVFDW
A0129000
A0149000
B0522300
D07J1100

Oficial 1a guixaire
Manobre guixaire
Guix
Pasta guix

E612E112

Paret de gero

0,130
0,065
0,798
0,012

h
h
kg
m3

28,89
24,11
0,12
117,62

3,76
1,57
0,10
1,41

TOTAL PARTIDA ...................................................

6,84

m2

3DUHWGHWDQFDPHQWUHFRO]DGDGHJUXL[FPGHPDyFDODW/'5GH
[[PPSHUDUHYHVWLUFDWHJRULD,VHJRQVODQRUPD81((1
FROÃORFDWDPEPRUWHUSHUDUDPGHSDOHWDLQGXVWULDOLW]DW0 
1PP GHGHVLJQDFLy * VHJRQVQRUPD81((1
A0140000
A0150000
B0111000
B0710250
B0F1EHAL
C1704100

Manobre
Manobre especialista
Aigua
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

0,700
0,350
0,175
0,013
37,440

h
h
m3
t
u

0,175 h

23,30
24,50
1,82
35,58
0,09

16,31
8,58
0,32
0,46
3,37

1,94

0,34

TOTAL PARTIDA ...................................................
1351BH31

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa

29,38

m3

)RQDPHQWGHIRUPLJyDUPDW+$%,,DDERFDWDPEERPEDDUPDW
DPENJPG DUPDGXUD$36G DFHUHQEDUUHVFRUUXJDGHVLHQFRIUDW
DPEXQDTXDQWLDG PP

PD\R

9

PD\R
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

E3152BH4
E31B3000
E31DC100

Formigó per a rases i pous
Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Encofrat amb taulons

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

1,000 m3
30,000 kg
1,000 m2

113,26
1,44
22,58

113,26
43,20
22,58

TOTAL PARTIDA ...................................................
E83QARD1

Planxa d'acer pintat perforat

IMPORT

179,04

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Planxa acer pintat perforat

RESUM

06

INSTAL·LACIONS

F21H164L

Desmuntatge lluminària

0,160 h
0,160 h
1,000 m2

29,85
25,64
40,00

4,78
4,10
40,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

23,30
29,85
1,50
49,01

2,33
5,97
0,12
12,25

u

A0140000
A012H000
%NAAA0150
C1503300

Manobre
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Camió grua 3t

FHN6ATP1

ATP Villa XLA 15-24 W

0,100
0,200
0,083
0,250

h
h
%
h

TOTAL PARTIDA ...................................................
48,88

IMPORT

'HVFRQQH[LyLGHVPXQWDWJHGHOOXPHQHUDVHQVHUHWLUDGDG HOHPHQWVGHVXE
MHFFLyRFROXPQDXELFDGDILQVDPG DOojULDFRPDPj[LPDSOHFSHUD
SRVWHULRUDSURILWDPHQWFjUUHJDLWUDQVSRUWDPDJDW]HPPXQLFLSDO

m2

3ODQ[DSHUIRUDGDG DFHUSLQWDWGHPPGHJUXL[DPESHUIRUDFLRQVFLUFX
ODUVFROÃORFDGDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV
A012M000
A013M000
B0CHARD1

CODI

20,67

u

6XEPLQLVWUDPHQWLLQVWDOÃODFLyGHOOXPLQjULDDFDUHVPRGHO9LOOD;/$/('
:.G $73RHTXLYDOHQWGLIXVRUFRPIRUWDQWLHQOOXHUQDPHQWFODV
VH,,zSWLFD$6,3,.GULYHUUHJXODFLy$70FRPSDWLEOHDPETXDGUH
H[LVWHQWSURWHFWRUVREUHWHQVLRQV.YDGDSWDGRU'LQFOzVFHUWLIL
FDW(1(&LQFORHQWFDEOHMDWVLHOHPHQWVDX[LOLDUVSHUDIL[DFLyDVXSRUWSUHH
[LVWHQWFRQQHFWDGDLHQIXQFLRQDPHQW
A013H000
A012H000
%NAAA0150
BHN635A3

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Lluminària a 4 cares model Villa XLA LED25 24W 3000K d'ATP o equivalent,
difusor comfort antienlluer

0,350
0,350
0,194
1,000

h
h
%
u

25,60
29,85
1,50
495,00

8,96
10,45
0,29
495,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
FHNAATP1

ATP Balisa Focus 2

514,70

u

6XEPLQLVWUDPHQWLLQVWDOÃODFLyGHEDOLVDPRGHO)RFXV[*8:
FRORUDGHWHUPLQDUSHUODSURSLHWDWLQFORHQWFDEOHMDWVLHOHPHQWVDX[LOLDUV
SHUDIL[DFLyPHFjQLFDGHODPDWHL[DFRQQHFWDGDLHQIXQFLRQDPHQW
A012H000
A013H000
%NAAA0150
BHNAT310

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Balisa model Focus 2 60º 2 x GU10 4,5W, color a determinar per la propietat,
incloent cablejats i e

FDK24040

Pericó regist.,40x40x70

0,350
0,350
0,194
1,000

h
h
%
u

29,85
25,60
1,50
225,00

10,45
8,96
0,29
225,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

244,70

u

3HULFyGHUHJLVWUHGHIjEULFDGHPDyGH[LILQVDFPGHIRQGjULD
SHUDLQVWDOÃODFLRQVGHVHUYHLVDPESDUHWVGHFPGHJUXL[GHPDyFDODW
GH[[PPDUUHERVVDGDLOOLVFDGDLQWHULRUPHQWDPEPRUWHUGHFL
PHQWDPEXQDSURSRUFLyHQYROXPVREUHVROHUDGHPDyFDODWGHFP
GHJUXL[DPEH[FDYDFLyLUHEOHUWODWHUDODPEWHUUDGHODPDWHL[DH[FDYDFLy
A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0111000
B0512401
B0F1K2A1
D0701461

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,

2,000
1,000
0,811
0,001
0,003
47,996
0,052

h
h
%
m3
t
u
m3

28,89
23,30
1,50
1,82
117,94
0,22
83,96

57,78
23,30
1,22
0,00
0,35
10,56
4,37

TOTAL PARTIDA ...................................................
FDKZH9C4

Tapa 40x40 C250

97,58

u

%DVWLPHQWLWDSDTXDGUDGDGHIRVDG~FWLOSHUDSHULFyGHVHUYHLVUHFRO]DGD
SDVOOLXUHGH[PPLFODVVH&VHJRQVQRUPD81((1FROÃOR
FDWDPEPRUWHUDPELQVFULSFLyVHJRQVVHUYHL
A012N000
A0140000
%NAAA0150
B0710150
BDKZH9C0

PD\R

11

PD\R

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Despeses auxiliars
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,C250

0,350
0,350
0,183
0,003
1,000

h
h
%
t
u

28,89
23,30
1,50
38,89
51,02

10,11
8,16
0,27
0,12
51,02

12
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PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
F222CALA

Cala localització de serveis

IMPORT

69,68

Manobre especialista
Despeses auxiliars
Compressor+un martell pneumàtic
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Picó vibrant,plac.30x30cm

0,650
0,159
0,500
0,500
0,150

Excavació rasa instal·lacions

Manobre
Manobre especialista
Despeses auxiliars
Compressor+un martell pneumàtic
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Picó vibrant,plac.30x30cm

h
%
h
h
h

24,50
1,50
16,94
57,98
6,33

FGD2312D

Placa connex.terra

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGYD2000
BGD23120

15,93
0,24
8,47
28,99
0,95

FHGACON1

Banda cont.plàstic,color,30cm,

h
h
%
h
h
h

Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Banda cont.seny. a=30cm, PP

23,30
24,50
1,50
16,94
57,98
6,33

3,56

u

0,166
0,166
0,092
1,000
1,000

h
h
%
u
u

29,85
25,60
1,50
4,69
39,71

4,96
4,25
0,14
4,69
39,71

Connexió en punt de llum amb columna

u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars

FHGALEGA

Legalització enllumenat

2,000 h
2,000 h
1,109 %

29,85
25,60
2,50

59,70
51,20
2,77

25,64
1,50
0,56

113,67

u

13,20

A013H000
A012H000
%NAAA0250

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars

16,000 h
8,000 h
6,484 %

25,60
29,85
2,50

409,60
238,80
16,21

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,010 h
0,003 %
1,020 m

53,75

3URMHFWHPHPzULDGHOHJDOLW]DFLyGH[DU[DG HQOOXPHQDWS~EOLFDPELQFRU
SRUDFLyGHOHVPRGLILFDFLRQVUHDOLW]DGHVVREUHOD[DU[DH[LVWHQWLQFORHQWWD
[HVLYLVDWVDVVRFLWDWV

m

Canalització 1 tub PE DN=90mm,dau recobr. 40x30cm form.

0,03
1,32

TOTAL PARTIDA ...................................................

2,91
3,06
0,09
2,12
4,23
0,79

664,61

0,26
0,00
0,57

TOTAL PARTIDA ...................................................
FDG51337

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.
Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,2m2,g=3mm

A012H000
A013H000
%NAAA0250

%DQGDFRQWtQXDGHSOjVWLFGHFRORUGHFPG DPSOjULDFROÃORFDGDDOOODUJ
GHODUDVDDFPSHUVREUHGHODFDQRQDGDSHUDPDOODVHQ\DOLW]DGRUD
A013M000
%NAAA0150
BDGZB610

1,50
1,29

IMPORT

&RQQH[LRQDWD[DU[DH[LVWHQWG HQOOXPHQDWS~EOLFDPELQWHUFHSWDFLyGHWX
EXODUH[LVWHQWLFRQQH[LyDSXQWGHOOXP

m

0,125
0,125
0,060
0,125
0,073
0,125

0,022 %
1,020 m

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
54,58

TOTAL PARTIDA ...................................................
FDGZU010

Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2

PREU

3ODFDGHFRQQH[LyDWHUUDG DFHUTXDGUDGD PDVVLVVD GHVXSHUItFLHP
GHPPGHJUXL[LVRWHUUDGD

([FDYDFLyGHUDVDHQTXDOVHYROWLSXVGHWHUUHQ\DPESDUWSURSRUFLRQDOGH
URFDHQHVSDLXUEjDPESUHVqQFLDGHVHUYHLVGHILQVDFPG DPSOjULDL
FPGHIRQGjULDPLWMDUHEOHUWLFRPSDFWDFLyDPEWHUUHVVHOHFFLRQDGHVGH
ODSUzSLDH[FDYDFLyVHQVHSHGUHVDPEUHWURH[FDYDGRUDLVXSRUWPDQXDO
A0140000
A0150000
%NAAA0150
C1101100
C1313330
C133A0J0

%NAAA0150
BG31H550

QUANTITAT UT

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
F222177E

RESUM

u

&DODGHORFDOL]WDFLyGHVHUYHLVGH[[FPHQXELDFLySUHIL[DGDSHU
GLUHFFLyG REUDHQTXDOVHYROWLSXVGHWHUUHQ\DPESDUWSURSRUFLRQDOGHSH
GUDDPEUHEOHUWSRVWHULRULFRPSDFWDFLyDPEWHUUHVVHOHFFLRQDGHVGHODSUz
SLDH[FDYDFLyVHQVHSHGUHVDPEPLWMDQVPDQXDOVLVXSRUWGHUHWURH[FDYD
GRUD
A0150000
%NAAA0150
C1101100
C1313330
C133A0J0

CODI

0,83

m

&DQDOLW]DFLyDPEXQWXEFRUEDEOHFRUUXJDWGHSROLHWLOqGHPPGHGLjPH
WUHQRPLQDOGHGREOHFDSDLGDXGHUHFREULPHQWGH[FPDPEIRUPLJy
+03,PDQGULODWILOJXLDDFDGDWXESDUWSURSRUFLRQDOG DFFHVVRULV
G XQLyVHSDUDGRUVLREWXUDGRUV
A0121000
A0140000
%NAAA0150
BG22TH10
BDGZP900
BDGZFN50
B064300C

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
Pp.mat.aux.can.ser., DN=90mm
Fil guia p/cond., nylon d=5mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

FG380902

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

0,010
0,020
0,008
1,050
1,010
1,020
0,125

h
h
%
m
u
m
m3

28,89
23,30
1,50
1,82
0,26
0,17
69,52

0,29
0,47
0,01
1,91
0,26
0,17
8,69

TOTAL PARTIDA ...................................................

11,80

m

&RQGXFWRUGHFRXUHQXXQLSRODUGHVHFFLy[PPPXQWDWVXSHUILFLDO
PHQW
A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGW38000
BG380900

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus
Conductor Cu nu,1x35mm2

0,100
0,150
0,068
1,000
1,020

h
h
%
u
m

29,85
25,60
1,50
0,38
1,47

2,99
3,84
0,10
0,38
1,50

TOTAL PARTIDA ...................................................
FG31H554

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub

8,81

m

&DEOHDPEFRQGXFWRUGHFRXUHGHN9GHWHQVLyDVVLJQDGDDPEGHVLJ
QDFLy59)9WHWUDSRODUGHVHFFLy[PPDPEDUPDGXUDGHIOHL[G DFHUL
FREHUWDGHOFDEOHGH39&FROÃORFDWHQWXE
A012H000
A013H000
PD\R

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,040 h
0,040 h

29,85
25,60

1,19
1,02
13

PD\R

14

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

07

JARDINERIA

FR3P2253

Terra vegetal de jardineria

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

RESUM

FR3AARD2

Llaurat i condicionament

Ajudant jardiner
Terra vegetal
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

0,270 h
1,111 m3
0,115 h

30,32
43,27
57,98

8,19
48,07
6,67

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR3AARD1

Condicionament del sòl amb terra d'adob orgànic tipus Fertilis eco forte de formulació
6-7-7+50MO o

Ajudant jardiner
Oficial 1a jardiner
Despeses auxiliars
Adob miner.sòlid fons alliberament lent

m2

0,001
0,004
0,002
0,050

FR3PUZ00
FR2BUZ00

Superfície drenant 25cm grava+geotèxtil

FR43ARD2

h
h
%
kg

30,32
34,17
1,50
5,95

0,03
0,14
0,00
0,30

0,47

m2

Peó jardiner
Despeses auxiliars
Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,130-140g/m2
Grava pedra granit.50-70mm
Dúmper 1,5t,hidràulic

0,200
0,036
1,050
0,500
0,100

Sorra riu rentada,0.1-0.5mm,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Sorra rentada 0.1-0.5 mm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

Salvia microphilla royal bumble en contenidor de 7.5 l

FR43ARD4

Subministrament d'arbustiva Lavanda_Lavandula Latifolia. C-2L (20-25)

x 1,05

h
%
m2
t
h

18,00
1,50
1,30
21,15
28,06

3,60
0,05
1,37
10,58
2,81

BR43ARD4

Escorça pi 25-40 mm

B0111000

Oficial 1a jardiner
Peó jardiner
Despeses auxiliars
Escorça de pi, qualitat extra, de 25/40 mm, per a ús decoratiu
Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expresada com a índex de vel
Aigua

h
%
t
h

30,32
1,50
43,77
57,98

7,88
0,12
65,72
6,38

1,000 u

6,90

6,90

6,90

u

Lavanda_Lavandula Latifolia. C-2L(20/25)

1,000 u

3,05

3,05

FR43ARS1

Subministrament d'arbustiva Arbustus unedo. C-18L (100/125)

3,05

u

BR43ARS1

Arbustus unedo. C-18L (100/125)

1,000 u

24,40

24,40

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR43ARS2

80,10

Subministrament d'arbustiva Viburnum tinus ´´Eve Price´´. C-10L

24,40

u

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEXVWLYD9LEXUQXPWLQXV(YH3ULFH&/

m2

0,100
0,400
0,106
0,100
1,100

BR43ARS2

arbustiva Viburnum tinus ´´Eve Price´´. C-10L

FRA5ART1

Plantacio Arbust,cont.,terra substitució

1,000 u

11,25

11,25

TOTAL PARTIDA ...................................................

h
h
%
m3
m2

34,17
18,00
1,50
60,84
0,56

3,42
7,20
0,16
6,08
0,62

0,006 m3

1,82

0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................

17,49

15

11,25

u

3ODQWDFLyG DUEXVWGHSRUWSHWLWGHSULPHUDTXDOLWDWVHJRQV17-DPEPLW
MDQVPDQXDOV,QFORXHOOODXUDWSUHYLGHOWHUUHQ\HOVXEPLQLVWUDPHQWGH
FPGHVXEVWUDWSHUYHJHWDFLyGHWH[WXUDVRUUHQFDRIUDQFDVRUUHQFDDGR
EDWJDUEHOODWDPEPDOODGHPPDPEPRVPVVXSHULRUDOHVWHV
DPEPLWMDQVPHFjQLFVLPDQXDOVDGRMRPHVXUDWVREUHSHUILODFDEDWODGLV
WULEXFLyGHODSODQWDHOWDOOGHODPDQWDDQWLKHUEHVVLV HVFDXO REHUWXUDGHO
FORWODIRUPDFLyGHO ROODGHUHJHOUHSHUILODWODUHSDUDFLyGHOUHJSHUJRWHLJ
HQFDVG DYDULDHOPDQWHQLPHQWLVHQ\DOLW]DFLyGHQRYDSODQWDFLyILQVDODUH
FHSFLyGHO REUD
7RWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWHLSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVGHO $MXQWD
PHQW
FR6BUZ20
FR3PUZ00
FR2GU020

PD\R

u

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEXVWLYD$UEXVWXVXQHGR&/ 
&,5(5(5' $5%2dBDUEXWXVXQHGR&/  ମ½XQLWDW

(QFRL[LQDPHQWDPEFDSDXQLIRUPHGHFPGHJUXL[G HVFRUoDGHSLTXD
OLWDWH[WUDGHPPHVWHVDGHIRUPDPDQXDOVREUHPDOODGHSROLSURSL
OqQRWHL[LWGHPPVGHSHUPHDELOLWDWDO DLJXDH[SUHVDGDFRPDtQGH[
GHYHORFLWDWVHJRQV,62LJPGHPDVVDVXSHUILFLDODPEIXQFLy
DQWLKHUEHVSHUPHDEOHDO DLUHLDOVQXWULHQWVTXtPLFDPHQWLQHUWLHVWDEOH
WDQWDVzOVjFLGVFRPDDOFDOLQVLUHVLVWHQWDOVUDLJV89,QFO~VSSGHUHJ
G DVVHQWDPHQW
A012P000
A016P000
%NAAA0150
BR3PARD1
B7B1ARD1

3,15

TOTAL PARTIDA ...................................................
18,41

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR3SARD1

3,06
0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................

m3

0,260
0,079
1,430
0,110

Subministrament d'arbustiva Salvia microphilla royal bumble en contenidor de 7.5 l

BR43ARD2

6RUUDGHULXUHQWDGDGHJUDQXORPHWULDDPPVXEPLQLVWUDGDDJUDQHO
LHVFDPSDGDDPEUHWURH[FDYDGRUDSHWLWDLPLWMDQVPDQXDOV
A013P000
%NAAA0150
B0315600
C1313330

0,100 m3
1,000 m2

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEXVWLYD/DYDQGDB/DYDQGXOD/DWLIROLD&/ 

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR3P8602

Terra vegetal adobada tipus terra franca o franca-sorrenca. Parcs
Rasclonat manual terres llaurades

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEXVWLYD6DOYLDPLFURSKLOODUR\DOEXPEOHHQFRQWHQLGRU
GHO

6XSHUItFLHGUHQDQWIRUPDGDSHUFPGHJUDYHVGHDPPUHFREHUWHV
DPEJHRWq[WLOGHJUP
A016P000
%NAAA0150
B7B111C0
B0332300
C1505120

30,63
0,09

IMPORT

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
FD5AARD1

SUBTOTAL

62,93

&RQGLFLRQDPHQWGHOVzODPEWHUUDG DGRERUJjQLFWLSXV)HUWLOLVHFRIRUWHGH
IRUPXODFLy02RHTXLYDOHQWIRUPXODFLyLGRVLVHJRQVSUHVFULS
FLRQVWqFQLTXHVGHO $MXQWDPHQWHVFDPSDWDPEPLWMDQVPDQXDOV
A013P000
A012P000
%NAAA0150
BR3A7000

PREU

/ODXUDWSUHYLGHOWHUUHQ\HOVXEPLQLVWUDPHQWGHFPGHVXEVWUDWSHUYHJH
WDFLyGHWH[WXUDVRUUHQFDRIUDQFDVRUUHQFDDGREDWJDUEHOODWDPEPDOOD
GHPPDPEPRVPVVXSHULRUDOHVWHVDPEPLWMDQVPHFjQLFVLPD
QXDOVDGRMRPHVXUDWVREUHSHUILODFDEDWODGLVWULEXFLyGHODSODQWDHOWDOO
GHODPDQWDDQWLKHUEHVVLV HVFDXO REHUWXUDGHOFORWODIRUPDFLyGHO ROOD
GHUHJHOUHSHUILODWODUHSDUDFLyGHOUHJSHUJRWHLJHQFDVG DYDULDHOPDQWH
QLPHQWLVHQ\DOLW]DFLyGHQRYDSODQWDFLyILQVDODUHFHSFLyGHO REUD

m3

7HUUDYHJHWDOGHMDUGLQHULDGHFDWHJRULDPLWMDDPEXQDFRQGXFWLYLWDWHOqFWUL
FDPHQRUG G6PVHJRQV17-$VXEPLQLVWUDGDHQVDFVGHP
A013P000
BR3P2250
C1313330

QUANTITAT UT

PD\R

Plantació espècie vegetal,contenidor 1-2l,manualment
Terra vegetal adobada tipus terra franca o franca-sorrenca. Parcs
Excavació clot,dimen.=0,25x0,25x0,25 m.mecànics

1,000 u
0,100 m3
1,000 u

2,25
30,63
1,71

2,25
3,06
1,71
16

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

FR2BUZ00

Rasclonat manual terres llaurades

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

1,000 m2

0,09

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR43ARZ1

Subministrament d'arbre Morus alba 'Fruitless'

IMPORT

CODI

RESUM

FR72ARD1

Hidrosembra tipus "Prado"

7,11

Morus alba 'Fruitless' de 25-30 com a perímetre mínim, en contenidor o
Air-pot

1,000 u

200,00

Subministrament d'arbre Liquidambar styraciflua worplesdon

Liquidambar styraciflua worplesdon de 25-30 com a perímetre mínim, en
contenidor o Air-pot

200,00

FR72ARD2

200,00

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................

Subministrament d'arbre Prunus dulcis

200,00

H6AA2111

u

arbre Prunus dulcis de 25-30 com a perímetre mínim, en contenidor o Air-pot

1,000 u

200,00

200,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR64ARD1

Plantació arbre 25-30cm perímetre,mecànicament

200,00

A01H4000
B1Z6211A

u

B0111000
BR3A7000
C1503000
C13161E0
C1502E00
C1501700

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Peó jardiner
Despeses auxiliars
Terra vegetal (60% sorra rentada de riu, 20% terra vegetal franco-sorrenca,
20% compost d'origen veg
Aigua
Adob miner.sòlid fons alliberament lent
Camió grua
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm
Camió cisterna 8m3
Camió transp.7 t

0,250
0,350
0,500
0,282
1,152

h
h
h
%
m3

34,17
30,32
18,00
1,50
41,05

8,54
10,61
9,00
0,42
47,29

0,230
0,050
0,250
0,250
0,210
0,290

m3
kg
h
h
h
h

1,82
5,95
51,73
55,47
61,49
37,62

0,42
0,30
12,93
13,87
12,91
10,91

TOTAL PARTIDA ...................................................
FRZ2U010

Tutor fusta tractada,2 rodons,diàm.=8cm,l=2,5m

1,91

m

Manobre per a seguretat i salut
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor

0,100 h
1,000 m

23,30
0,80

TOTAL PARTIDA ...................................................

3ODQWDFLyLDWDFDWG DUEUHSODQLIROLDPESDGHWHUUDRFRQWHQLGRUGHD
FPGHSHUtPHWUHGHWURQFDPG DOojULD DSDUWLUGHOFROOGHO DUUHO H[FD
YDFLyGHFORWGHSODQWDFLyGH[[FPDPEPLWMDQVPHFjQLFVHQXQ
SHQGHQWLQIHULRUDOUHEOHUWGHOFORWDPEVXEVWLWXFLyWRWDOGHWHUUDGH
O H[FDYDFLySHUWHUUDYHJHWDO VRUUDUHQWDGDGHULXWHUUDYHJHWDO
IUDQFRVRUUHQFDFRPSRVWG RULJHQYHJHWDO LQFOzVNJPGHWHUUD
G DGRERUJjQLFWLSXV)HUWLOLVHFRIRUWHGHIRUPXODFLy02RHTXLYD
OHQWFjUUHJDGHOHVWHUUHVVREUDQWVDFDPLySULPHUUHJLHOVPDQWHQLPHQWV
QHFHVVDULILQVDODUHFHSFLyGHO REUD
7RWVHJRQVSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVLTXDOLWDWVHVWDEOHUWVSHUO $MXQWDPHQW
A012P000
A013P000
A016P000
%NAAA0150
BR3PARD2

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5

7DQFDPzELOGHPG DOojULDG DFHUJDOYDQLW]DWDPEPDOODHOHFWURVROGDGD
GH[PPLGHLPPGH'EDVWLGRUGH[PGHWXEGH
PPGH'IL[DWDSHXVSUHIDEULFDWVGHIRUPLJyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEUH3UXQXVGXOFLVGHFRPDSHUtPHWUHPtQLPHQ
FRQWHQLGRUR$LUSRW
BR43ARZ3

m2

200,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR43ARZ3

Hidrosembra

2,53

+LGURVHPEUDVWDQGDUG EDUUHMDGHJUDPtQLHV  LOOHJXPLQRVHV 
FRP$JURS\UXP/ROLXP'DFWLO\V&KORULV%UDFK\SRGLXP0HGLFDJRR3KD
ODULV

u

1,000 u

IMPORT

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEUH/LTXLGDPEDUVW\UDFLIOXDZRUSOHVGRQGHFRP
DSHUtPHWUHPtQLPHQFRQWHQLGRUR$LUSRW
BR43ARZ2

SUBTOTAL

m2

200,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
FR43ARZ2

PREU

+LGURVHPEUDWLSXV3UDGRIORULGRHQDQRGHEDUUHMDGHOODYRUVSHUDJHVSD
%DUUHMDGHOODYRUVDXWzFWRQHV WUqYROVWULIROLXPFDOqQGXOD3VRUDOHDELWXPL
QRVDSDVWDQDJDERUGD'DXFXVFDURWDVVSFDURWDVHPSUHYLYD+HOLFKU\
VXPVWRHFKDV VHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWH

u

6XEPLQLVWUDPHQWG DUEUH0RUXVDOED )UXLWOHVV GHFRPDSHUtPHWUH
PtQLPHQFRQWHQLGRUR$LUSRW
BR43ARZ1

QUANTITAT UT

2,33
0,80

3,13

127,20

u

7XWRUGHIXVWDIRUPDWSHUGRVURGRQVGHIXVWDWUDFWDGDGHFPGHGLjPHWUH
LPGHOODUJjULDDPEVXEMHFFLyHVSHFtILFDSHUDUEUHVGHJRPD
A012P000
A016P000
%NAAA0150
BR920200

Oficial 1a jardiner
Peó jardiner
Despeses auxiliars
Tronc fusta tractada,dìàm=8cm

0,010
0,400
0,075
5,000

h
h
%
m

34,17
18,00
1,50
2,26

0,34
7,20
0,11
11,30

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

18,95

17

PD\R

18

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

08

MOBILIARI URBÀ

2Q11ARD1

Moble de fusta - Plataforma 1 i 2

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

u

)RUPDFLyGHPREOHGHIXVWD3/$7$)250$7,386IRUPDQWEDQFLWDXOD
GHPLGHVHQSODQWDPGHEDQFDLPGHWDXOD PLWMDQoDQWHVWUXF
WXUDWXEXODUPHWjOÃOLFDLWDXOHUVGHIXVWDGHSLGHIODQGHVWUDFWDGDDO DXWR
FODXULVF,9GHGLPHQVLRQV[PP OODUJDGDDP FHUWLILFDGDSXOL
GDVHQVHDUHVWHVDPEODWHUDOVUHYHVWLWVDPE[DSDG DFHUJDOYDQLW]DW
,QFO~VSSG HVWUXFWXUDWXEXODUDPESHUILOVGH[FPSHUDPXQWDQWVLWUD
YHVVHUVLIL[DFLyPLWMDQoDQWWLUDIRQVOODXWRQDWVGHFDSKH[DJRQDOSHUDFODX
$OOHQ FRPDPtQLPVREUHO DPSOHGHOSRVW SUHYLIRUDWLDL[DPIUDQDWGHOD
IXVWDWDFVH[SDQVLXVPHWjOÃOLFVLWLUDIRQVSHUDIL[DFLyGHOHVOODWHVG HPSRV
WLVVDUDOVGDXVGHIRUPLJySHFHVHVSHFLDOVLDFDEDWGHODIXVWDPLWMDQoDQWHV
FDWDWLJUHL[DWJHHQREUD
,QFOzVPXQWDWJHVXSRUWG DFHUJDOYDQLW]DWLGDXVGHIRUPLJy
7RWVHJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWH
13512H30
K9QAARD5
F222U916
E83QARD2

Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer b/corrugada
Mobles de fusta
Excav.man.rasa/pou,ampl.=0,8-2,5m,h<=4m,+terres vora
Planxa d'acer galvanitzat

FQ12ZRD1

Paperera model Maya "SANTA & COLE",

1,400
11,850
1,400
3,100

0,450
0,450
0,235
0,256

A0121000
A0140000
%NAAA0250
D060M0B2

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,fo

A012M000
A013M000
BQADARD3
%NAAA0250

FQADARD4

m3
m2
m3
m2

150,43
204,75
48,49
46,88

210,60
2.426,29
67,89
145,33

2.850,11

h
h
%
m3

28,89
23,30
2,50
87,13

13,00
10,49
0,59
22,31

580,00

580,00

h
h
%
m3

28,89
23,30
2,50
87,13

J01 TOBOGAN d'acer inoxidable. Alçada 1 m / amplada 1 m- Model de BDU o equivalent

J03 TOBOGAN d'acer inoxidable amb UNA ONDULACIÓ. Alçada 2,40 m - Model de BDU o
equivalent

FQADARD6

J00 TARIMA DE FUSTA de BDU o equivalent

A012M000
A013M000
BQADARD6
%NAAA0250

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tarima de fusta i escala BDU
Despeses auxiliars

FQADARD7

J05 MITJOS ROTLLES DE FUSTA - Model de BDU o equivalent

626,39

h
h
u
%

29,85
25,64
11,00
2,50

29,85
25,64
11,00
1,66

68,15

ut

4,000
4,000
1,000
47,960

h
h
u
%

29,85
25,64
4.574,00
2,50

119,40
102,56
4.574,00
119,90

4.915,86

u

4,000
4,000
1,000
31,920

h
h
u
%

29,85
25,64
2.970,00
2,50

119,40
102,56
2.970,00
79,80

3.271,76

ut

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH0,7-26527//(6'()867$0RGHOGH%'8R
HTXLYDOHQW
A012M000
A013M000
BQADARD3
%NAAA0250

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Mitjos rotlles fusta BDU
Despeses auxiliars

EARDJO05

J04 CORDA PER ENFILAR-SE - Model de BDU o equivalent

1,000
1,000
1,000
0,665

h
h
u
%

29,85
25,64
11,00
2,50

29,85
25,64
11,00
1,66

TOTAL PARTIDA ...................................................

46,39

68,15

ut

6XPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH&25'$3(5(1),/$56(0RGHOGH%'8RHTXL
YDOHQW

h
h
u
%

29,85
25,64
2.320,00
2,50

119,40
102,56
2.320,00
63,55

A012M000
A013M000
BQADARD8
%NAAA0250

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Corda BDU
Despeses auxiliars

FQADARD5

J06 ERUGA TIPUS 04 - Joc inclusiu - Model de BDU o equivalent

1,000
1,000
1,000
2,635

h
h
u
%

29,85
25,64
208,00
2,50

29,85
25,64
208,00
6,59

TOTAL PARTIDA ...................................................
2.605,51

270,08

ut

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH(58*$7,386-RFLQFOXVLX&DWHUSLOODU
0RGHOGH%'8RHTXLYDOHQW

ut

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH72%2*$1G DFHULQR[LGDEOH$OoDGDPDP
SODGDP0RGHOGH%'8RHTXLYDOHQW
A012M000

PD\R

1,000
1,000
1,000
0,665

TOTAL PARTIDA ...................................................

13,00
10,49
0,59
22,31

TOTAL PARTIDA ...................................................
FQADARD2

4.225,01

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLyGH7$5,0$'()867$L(6&$/$GH%'8RHTXLYD
OHQW
3HUDVXSHUILFLHGHP

u

4,000
4,000
1,000
25,420

119,40
102,56
3.900,00
103,05

IMPORT

ut

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Mitjos rotlles fusta BDU
Despeses auxiliars

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Toboga BDU 2.4m
Despeses auxiliars

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLyGH7$5,0$'()867$L(6&$/$GH%'8RHTXLYD
OHQW
3HUDVXSHUILFLHGHPLHVFDODGHHVJODRQVGHPG DPSODGD
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tarima de fusta i escala BDU
Despeses auxiliars

29,85
25,64
3.900,00
2,50

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012M000
A013M000
BQADARD1
%NAAA0250

J02 MITJOS ROTLLES DE FUSTA - Model de BDU o equivalent

A012M000
A013M000
BQADARD5
%NAAA0250

ut

J00 TARIMA DE FUSTA de BDU o equivalent

h
h
u
%

SUBTOTAL

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH72%2*$1G DFHULQR[LGDEOHDPE81$21'8
/$&,Ð$OoDGDP0RGHOGH%'8RHTXLYDOHQW

5(8%,&$&,Ð'(%$1&6(;,67(176

FQADARD1

4,000
4,000
1,000
41,220

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................

1,000 u

0,450
0,450
0,235
0,256

QUANTITAT UT

6XEPLQLVWUHLLQVWDOÃODFLRGH0,7-26527//(6'()867$0RGHOGH%'8R
HTXLYDOHQW

TOTAL PARTIDA ...................................................
REUBICACIÓ DE BANCS EXISTENTS

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Toboga BDU 1m
Despeses auxiliars

u

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,fo
Paperera model MAYA de SANTA & COLE

EARDEU17

A012M000
A013M000
BQADARD2
%NAAA0250

FQADARD3

3DSHUHUDPRGHO0D\D6$17$ &2/(GHFPG DOWXUDLOLWUHVGHFD
SDFLWDWDPEFRVG DFHULQR[LGDEOH$,6,DFDEDWSROLWLWDSDDEDWLEOH
G DFHULQR[LGDEOH$,6,DFDEDWDUHQDWDPESDQ\GHIL[DFLyIL[DGDDXQD
EDVHGHIRUPLJy+03,,QFO~VUHSODQWHLJH[FDYDFLyPDQXDOGHOWH
UUHQ\HOHPHQWVG DQFRUDWJHLHOLPLQDFLyLQHWHMDGHOPDWHULDOVREUDQW

BQ21ZRD1

RESUM

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0121000
A0140000
%NAAA0250
D060M0B2

CODI

19

PD\R

Oficial 1a muntador

4,000 h

29,85

119,40

20

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

A013M000
BQADARD4
%NAAA0250

Ajudant muntador
Eruga Carterpillar BDU
Despeses auxiliars

PLAÇA PAISOS CATALANS
QUANTITAT UT
4,000 h
1,000 u
67,630 %

PREU

SUBTOTAL

25,64
6.541,00
2,50

102,56
6.541,00
169,08

TOTAL PARTIDA ...................................................

IMPORT

6.932,04

CODI

RESUM

09

GESTIÓ DE RESIDUS

08.01

Gestió interna

F2412020

Transport interior

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

28,06

2,81

IMPORT

m3

7UDQVSRUWLQWHULRUGHWHUUHVRUXQDDPEG~PSHULWHPSVG HVSHUDSHUDOD
FjUUHJDDPEPLWMDQVPHFjQLFVPDQXDO
C1505120

Dúmper 1,5t,hidràulic

0,100 h

TOTAL PARTIDA ...................................................

08.02

Gestió externa

F2R65069

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km

2,81

m3

&jUUHJDDPEPLWMDQVPHFjQLFVLWUDQVSRUWGHUHVLGXVLQHUWVRQRHVSHFLDOVD
LQVWDOÃODFLyDXWRULW]DGDGHJHVWLyGHUHVLGXVDPEFDPLySHUDWUDQVSRUWGH
WDPEXQUHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP
C1501800
C1311440

Camió transp.12 t
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

0,173 h
0,007 h

44,61
104,15

7,72
0,73

TOTAL PARTIDA ...................................................
F2RA7580

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 170904

8,45

m3

'HSRVLFLyFRQWURODGDDGLSzVLWDXWRULW]DWGHUHVLGXVEDUUHMDWVQRSHULOORVRV
DPEXQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPE
FRGLVHJRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
B2RA7580

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 170904

0,170 t

107,70

18,31

TOTAL PARTIDA ...................................................
F2RA7LP1

Deposició controlada dipòsit autoritzat terres

18,31

m3

'HSRVLFLyFRQWURODGDDGLSzVLWDXWRULW]DWLQFOzVHOFjQRQVREUHODGHSRVLFLy
FRQWURODGDGHOVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyVHJRQVOD//(,GHUHVLGXV
GHWHUUDLQHUWVDPEXQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWVG H[FDYDFLyDPEFRGL
VHJRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
B2RA7LP1

Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus d

1,000 m3

7,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

PD\R

21

PD\R

7,00

7,00

22

QUADRE DE DESCOMPOSATS
PLAÇA PAISOS CATALANS
CODI

RESUM

10

SEGURETAT I SALUT

PD\R

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

23

PROJECTE BASIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, MILLORA DELS USOS ACTUALS I LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL CARRER FLORENCI GUSTEMS A SANT JOAN DE MEDIONA. Expedient: X2020000197

Annex núm. 12: Pressupost per al coneixement de l’administració

24

Projecte bàsic i executiu de la adequació del perímetre de la Plaça dels Països Catalans, millora dels usos
actuals i la seva vinculació amb el carrer Florenci Gustems a Sant Joan de Mediona.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM).................................................................
13 % Despeses Generals .....................................................................................................
6 % Benefici Industrial............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)

21 % IVA SOBRE 622.675,18................................................................................................
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS

98.132,41 €
12.757,21 €
5.887,94 €

116.777,57 €

24.523,29 €
141.300,86 €

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
Cent quaranta un mil tres-cents euros amb vuitanta-sis cèntims

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA)

PEC IVA inclòs
Control de Qualitat

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA)

Aquest pressupost per coneixement de l'Administració (IVA inclòs) puja a
Cent quaranta-dos mil set-cents setanta-nou euros amb disset cèntims

141.300,86 €
1.478,32 €

142.779,17 €

