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ANTECEDENTS.

El setembre de 2017 s’ha redactat el Projecte Executiu de l’adequació del sotamuralla com a passeig de vianants. L’objectiu definit per la
Corporació és l’adequació, des del portal de Sant Sebastià fins als jardins de la Font de l’Almirall, d’un Passeig de Sotamuralla, compatible amb
el manteniment d’un carril de circulació de vehicles, que ha de servir tant per la posada en valor de l’antic recinte medieval amb les seves torres
i portals i el paisatge dels horts vora el riu de cares a l’atracció de forasters i com un espai viari pacificat d’ús social de la població local. Aquest
doble objectiu urbanístic es vol obtenir amb una actuació molt acotada sense reformar la part de calçada que continua en ús, ni replantejar
globalment els serveis dels que ja es disposa, tot ampliant o formant voreres de manera que respectin la normativa vigent relativa a la seguretat
d’utilització i accessibilitat i puguin admetre puntualment vegetació i mobiliari urbà. La implantació d’aquest passeig de voreres amples, per tal
d’adaptar-se a les particularitats dels diferents usos dels teixits edificats al llarg de l’àmbit, es farà amb diverses seccions bàsiques però sempre
disposant l’espai dels vianants adossat a les cases on hi ha habitatges i activitats.

L’Ajuntament va donar la instrucció de concentrar l’actuació en l’adequació dels paviments aptes per al passeig de manera que es deixaven per
a fases posteriors altres actuacions de renovació d’instal·lacions que hores d’ara no estan encara tecnològicament obsoletes. Entre aquestes
futures actuacions que els projectistes han analitzat, si deixem de banda actualitzacions tecnològiques dels serveis, cal destacar sobretot per la
transcendència espaial: a) la substitució de l’estació transformadora actualment adossada a la Torrassa de la Muralla front l’aparcament del
Bullidor amb una nova instal·lació normalitzada en aquest, b) el deslliurament de la Torrassa i els fragments de muralla que hi conflueixen
d’edificacions paràsites runes i terraplens sobrevinguts per tal d’adequar un espai lliure d’ús públic general i de visibilització de les restes
patrimonials, actuació del programa d’ajuts a monuments de la Diputació i c) l’ampliació de l’aparcament del Bullidor cap el nord en l’àmbit
qualificat pel planejament vigent amb la millora dels accessos als horts.
Trobant-se ja planificada l’execució immediata de l’esmentat Passeig de vianants l’Ajuntament desitja encadenar la seva posada en servei amb
la disposició d’un millor i més ampli aparcament en el lloc dels Bullidors que ha d’acabar de donar coherència al conjunt de l’operació de millora
de la mobilitat i del paisatge.
1.2.

ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ.

El present projecte aborda l'àmbit definit com a sistema de comunicacions viàries amb destí a aparcament. En una part ja és propietat pública i
en la part restant aquest projecte que desenvolupa el planejament urbanísitic vigent en concreta la condició de bens i drets afectats.
1.3.

NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT.

L'àrea que es contempla en el present estudi es troba qualificada en el Planejament vigent en classe de sòl urbà i clau CP.
La normativa vigent és el text refòs de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Peralada aprovat definitivament
per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 27 de Novembre de 2014.
En l'article 16. Concepte i classificació de les diferents vies del Capítol II. Sistema de comunicacions viàries, clau C trobem que la clau CP es
correspon amb les reserves per aparcaments públics que és una de les subdivisions del sistema de comunicacions viàries que comprèn les
infraestructures públiques o afectades al domini públic necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies incloses les
respectives àrees d'aparcament de vehicles, les quals segons l'article 17 han de ser ordenades amb vegetació i arbrat.
En l'entorn immediat de l'àrea el límit de ponent del sòl urbà es troba configurat per les finques on es troben les restes de les muralles de
Peralada que tenen la consideració de BCIN ( Bé Cultural d'Interés Nacional segons la Llei del Patrimoni Cultral Català. fitxa d'inventari 1359 )
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DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT.

La part central del front de ponent del recinte emmurallat de Peralada forma una corbatura suau, com un arc comprès entre les escales que
baixen de la plaça gran i la plaça de l'església al Sud i la baixada de la font al Nord situant-se en el seu punt mig el punt fix de la torrassa avui
en dia en una finca municipal sobre la que s'han proposat actuacions de rehabilitació monumental i trasllat de l'afectació del transformador.
Contra aquesta corbatura convexa del massís edificat s'oposa un ampli aiguabarreig de les aigues del Llobregat que baixen del nord-oest quan
hi conflueixen les aigues del nord de l'Albera ( Sant Climent / Mollet / Rabós ) a través de l'Orlina, el Merdanç i la Riera d'Anyet. L'acumulació de
conques torrencials genera un paisatge fluvial d'una amplada considerable on hi ha acabat arrelant un espès bosc de ribera acompanyat de les
plantades d'explotació.
Entre la concavitat vegetal de les arbredes i la convexitat mineral de la muralla s'estén en ventall un paisatge menut de feixes conreades en les
cotes baixes i de valls o patis adossats al recinte en les cotes mitges per on discorre també el camí perimetral anomenat Sota-Muralla que és la
continuació de l'anomenat Sant Sebastià que vé des de l'entorn de la capella d'aquest nom front el Portal de Baix on es situa l'aparcament
principal. Aquest paisatge patrimonial, natural i cultural, és el resultat de la perllongada interacció entre Rius i Recinte, que és ben explícíta en la
cartografia històrica de principis del segle XVIII.

Ambdós elements l'aigua del riu i les muralles amb torres del recinte han patit un procés de desdibuixament i ocultació d'una banda per
l'abandonament de conreus i l'espesseiment de la vegetació dels marges i d'altra banda per les edificacions auxiliars adossades a les muralles i
l'ocupació privada dels antics fossats terraplenats tot al llarg del camí sotamuralla. La claredat de la situació prèvia queda ben explícita en les
fotografies de finals del segle XIX
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ.

S'estén al nord del denominat camí dels horts al llarg de seixanta metres del costat de ponent del carrer Sota-Muralla agafant des d'aquest una
fondària promig de trenta metres que coincideix amb una de les partions històriques de les peces de terra de manera que la superfície global
arrodonida es de 1800 m2
Aquestes peces de terra en la seva modulació antiga presenten dues fondàries combinades la ja esmentada de 30 m (que coincideix amb la
zonificació planificada) i una major de 70 m. Els seus fronts o amples oscil·len entre un mínim de 7m i un màxim de 15m. S'hi troben en l'interior
diverses infraestructres de conreu, (pous, basses, i murets,...), i arbres fruiters (figueres, nisprers, avellaners, moreres,...), així com són
travessades per la línia electrica que des del nord-oest porta la corrent a l'estació transformadora de la Torrassa i per un parell de línies
d'alimentació en baixa tensió sobre pals de fusta.
En les imatges incorporades com annex a aquesta memòria es pot observar l'estat actual del carrer Sota Muralla, les edifcacions obsoletes
adossades a la Torrassa que es pretenen demolir juntament amb el futur trasllat del transformador, l'actual aparcament del Bullidor, els
elements de senyalització existents i els horts i erms on es planteja l'actuació.
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OBJECTIUS i CRITERIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ.

Les actuacions en l'àmbit concret del Bullidor en el tram de Sotamuralla front la Torrassa s'han d'entendre en el marc d'una estratègia integral
que posa en valor l'arc de paisatge antropitzat entre la cara de ponent del recinte i el paisatge fluvial. Es proposa desenvolupar les actuacions
amb els criteris seguents per garantir els objectius de la disponibilitat d'infraestructures i la qualitat dels recursos:
1. Preservació del paisatge i la biodiversitat de l'espai natural fluvial, a la vegada que es posa a disposició d'un ús social respectuós tot
recuperant camins històrics i marges vegetats.
2. Adequació del paisatge agrari històric tot recuperant els erms per als usos d'hortes municipals que admetin més enllà dels propis treballs
agrícoles activitats educatives i de lleure relacionades amb l'etnobotànica i la gastronomia local, incloses petites àrees de pícnic adjacents al
Passeig de vianants del Sotamuralla integrades en el seu entorn amb materials adequats.
3. Adequació d'aparcaments dissuasius en l'àmbit qualificat urbanísticament sense afectar els nivells actuals del sòl ni impermeabilitzar-lo,
recuperant elements vegetals ( Figueres, Nisprers, Avellaners, etc...) i restes d'arquitectura popular ( murets, pous, basses, i barrques,...) i
integrant l'equipament en el seu entorn amb materials adequats, i millora ambiental de l'aparcament existent tot afegint arbrat d'ombra.
4. Implantació de rampes entre la plataforma superior del Passeig Sotamuralla i el nivell dels horts perquè més enllà de la satisfacció normativa
de la supressió de barreres s'afavoreixin d'una forma natural els recorreguts de passeig dels usuaris i visitants forasters.
5. Instal·lacions d'enllumenat ambientalment adequat a la posició de transició entre el Passeig de vianants del Sotamuralla i el sòl agrícola amb
una màxima reducció de l'efecte sobre la contaminació lumínica i sobre les visuals llunyanes cap el conjunt històric.
6. Senyalització informativa en coherència amb els circuïts implantats incloses les versions braille i els codis Qr per enllaç a pàgines web
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ. CONSTRUCCIÓ MATERIAL.

L’esquema geomètric per repartir l’espai es basa en un ventall de sis bateries regulars d’aparcaments d’uns 25 metres de longitud promig
servides dos a dos per una pinta de 3 culs-de-sac que s’adapten al cap i ample amb una dimensió variable compresa entre un mínim de 5 i un
màxim de 7,5 metres. La pinta dels 3 carrers és servida per una via de vora en forma d’arc suau que arranca d’una rampa descendent des de la
cantonada nord-oest de l’actual aparcament del bullidor i acaba en el camí rural existent en l’extrem nord de l’actuació.
Aquesta pinta funcional de 3 espais s’encaixa amb una pinta contrària de petits corriols verds que els separen amb un gruix variable entre 0,5 i
2 metres. Aquesta pinta verda és a la vegada aiguafons de les pendents transversals del sòl i seguint la caiguda natural del lloc (de la muralla
cap el riu) condueix el drenatge en perpendicular cap un corriol verd mare que acompanya la forma d’arc del vial principal entre aquest i la
tanca dels horts. Aquest regueró mare que recull els corriols perpendiculars pot tenir continuïtat en direcció a les cotes baixes vora riu a través
d’un rec de partió dels horts per als episodis de pluja on la pròpia capacitat de drenatge de les faixes verdes resulti insuficient. En el
travessament de la línia dels corriols per part del vial principal es farà compatible la continuïtat del drenatge inferior amb un paviment.
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Les cares d’aquest espai es configuren de manera diferent segons les demandes de l’entorn: La cara sud ja està formada pel mur de contenció
de l’actual aparcament on tan sols es preveu una petita revegetació. Les cares nord i oest estaran formades pels tancaments calats dels horts
amb muntants metàl·lics i malles fines d’acer que acompanyaran la vegetació arbustiva ( tamarius,etc...) dels corriols de drenatge esmentats.
La cara est està formada en la part baixa per l’actual mur de contenció i barana del vial Sota-Muralla i es completarà amb una pèrgola amb
braços en L de perfils metàl·lics lleugers suportats en el mateix mur que seran suport per a enfiladisses de flor plantades en la seva base. Entre
el nivell alt de la cota del vial i el nivell baix de l’esplanada de l’aparcament es disposarà tangent al mur i en l’extrem sud de l’actuació una
rampa adaptada per a vianants amb taulons de fusta que menarà del punt central del nou espai d’aparcament fins a l’esplanada davant la
Torrassa. En la base d’aquest rampa es situarà la plaça senyalitzada per a minusvàlids. Es conservarà aixímateix les escales d’obra existents
en el tram més al nord.
El filtre climàtic d’aquest espai i la integració visual amb els colors i textures dels horts de l’entorn es resoldrà mitjançant la plantació d’una
retícula d’arbrat sobre una malla aproximada de 8 x 8 de manera que entre troncs afitin 3 places i que a la vegada els troncs quedin reculats 1
metre per banda del pas, o sigui a 4 metres del corriol verd de separació de culs de vehicle.
La construcció material d’aquest replanteig requerirà treballs corresponents al capítols d'obra seguents:
a) Moviment de terres, demolicions, excavacions i terraplenaments. Demolir la cantonada nord-oest de l’actual mur de contenció per tal
d’excavar-hi la rampa de baixada de vehicles entre el nivell de l’actual plataforma i la nova. Es planteja excavar entre 50 i 60 cms tota
la superfície per la substitució amb destí a recuperació de la terra vegetal, la millora de terreny i la formació de bases drenants.
b) Estructures. Reformar la cantonada nord-oest dels murs de contenció de formigó i els seus fonaments per la formació de la rampa de
vehicles. Subestructura de rampes de vianants i pèrgoles en perfilaria de ferro laminat i calibrat i fusta tractada per la reconfiguració
del límit entre la plataforma alta del passeig de vianants sotamuralla i el nivell inferior de les hortes amb replanteig de pendents aptes
per al moviment sense barreres.
c) Drenatge. Espina enterrada o pinta de recs replens amb còdols grans protegits de la colmatació amb geotèxtil que convergeix en un
rec mare en el límit oest de l’actuació on abocar a rases/pou drenant i sobreeixir a rec de desguàs en el marge d’un hort.
d) Paviments. Subbases granulars de sòls granítics i materials ceràmics de reciclatge barrejats amb calç en les sis platges d’aparcament
i en la pinta de 3 culs-de-sac i vial en corba que arranca de la nova rampa de baixada. Formigó ratllat en aquesta. Sardinells ceràmics
amb junta oberta en els passos o guals de secció còncava del vial principal sobre les línies de drenatge perpendiculars. Sardinells
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ceràmics en els replans de vianants al peu de rampa, escala i zones d’estada. Taulons de fusta tractada en la rampa de
vianants.Terra vegetal en la pinta de corriols verds.
Instal·lacions i serralleria per a l'enllumenat monumental i de seguretat, la senyalització informativa i turística i les baranes i
proteccions de seguretat de caigudes i intrussió. Inclosos fitons de tronc de fusta en diverses alçades per ajudar a delimitar places.
Jardineria. Instal·lacions per al reg. Plantació de tapissants, arbustives i arbrat. L’abrat que es vol remetre a la vegetació hortofrutícula
de l’entorn es farà a interdistàncies mitjanes de 8 x 8 m amb exemplars de Perera de Callery (Pyrus Calleriana) de port mitjà i amb
floració però resistent a les gelades i el vent, la calor i la sequera. La plantació de corriols es farà amb una combinació d’arbustos de
ribera: Tamariu (Tamarix gallica, tamarix africana) d’arbustives de flor: el Marfull (Viburnum Tinus) i l’Abèlia (Abèlia grandiflora) i
d’herbes aromàtiques: Sàlvia (Sàlvia officinalis, microphylla, i fruticosa) i Farigola (Thymus vulgaris). Les tapissants seran les que es
troben als jardins de la muralla: Glicines i Bugamvilies.
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COORDINACIO DE LES OBRES AMB LES COMPANYIES DE SERVEIS.

En paral.lel a la tramitació i licitació del projecte l'Ajuntament concretarà si s’escau el compromís de coordinació de les companyies
concessionàries dels serveis públics mitjançant la signatura dels convenis corresponents. Es tindrà una cura especial en els treballs sota les
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línies de mitja tensió i es deixaran les previsions necessàries per a coordinar amb l’operació futura de trasllat del transformador adossat a la
Torrassa.
1.9.

COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.

Es fa constar que les obres contemplades en el present Projecte constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada a l'ús
general o públic corresponent i que compleixen la normativa vigent.
1.10.

SUPERFÍCIES.
La superfície és de 1880 m2.

1.11.

TERMINI D’EXECUCIÓ.

El termini per a l’execució dels treballs descrits en el present projecte és de tres (3) mesos, i el seu desenvolupament temporal queda
reflectit en la planificació o calendari d’execució.
Nº
1
2
3
4
5
6
10

CAPITOL
Treballs previs i demolicions
Moviment de terres
Sanejament
Paviments
Mobiliari urbà i serralleria
Jardineria
Seguretat i salut

*
*

*

MES 1
*
* * *

*

*

*

20.628,88 €
20.628,88 €

MES 2
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

34,667,84 €
55,296,72 €

MES 3
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

PRESSUPOST
1.914,72 €
36.125,23 €
6.963,04 €
33.934,96 €
13.291,64 €
5.501,58 €
1.954,62 €

44,389,07 €

99.685,79 €

99.685,79 €

1.12. PRESSUPOST.
PRESSUPOST.
Capítols
01 Treballs previs i demolicions
02 Moviment de terres
03 Sanejament
04 Paviments
05 Mobiliari urbà i serralleria
06 Jardineria
07 Seguretat i salut

Imports
1.329,76 euros
25.088,71 euros
4.835,78 euros
23.567,58 euros
9.230,94 euros
3.820,81 euros
1.357,47 euros

Total Pressupost d’Execució Material

69.231,05 euros
Despeses Generals13,00%
Benefici Industrial6,00%

Total Pressupost d’Execució per Contracte

82.384,95 euros
17.300,84 euros
99.685,79 euros

IVA21,00%
Total LICITACIÓ

El pressupost d’execució material puja la quantitat de seixanta-nou mil dos-cens tranta-un euros amb cinc cèntims d’euro
(69.231,05 €) la qual cosa representa un repercussió proporcionada de cost d’execució material de 36,82 euros/m2 de superfície de l’àmbit.
El pressupost de licitació puja la quantitat de noranta-nou mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims d’eruo
(99.685,79 €) la qual cosa representa un repercussió proporcionada d’inversió de 53,02 euros/m2 de superfície de l’àmbit.
Peralada, 31 de gener de 2018
Joan Falgueras Font, arquitecte
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ANNEXOS

ANNEX. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
ANNEX. MODELS TIPOLÒGICS DE REFERÈNCIA: APARCAMENTS EN EL PAISATGE
ANNEX. MODELS TIPOLÒGICS DE REFERÈNCIA: ACCESSIBILITAT, PAVIMENTS I PAISATGE RURAL
ANNEX. MODELS TIPOLÒGICS DE REFERÈNCIA: SUBESTRUCTURES PEL VERD I PAVIMENTS
ANNEX. MEMÒRIA DE CÀLCUL
ANNEX. CONTROL DE QUALITAT, FITXES.
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ANNEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Recinte i paisatge
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ANNEX. MODELS TIPOLÒGICS DE REFERÈNCIA: ACCESSIBILITAT, PAVIMENTS I PAISATGE RURAL
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ANNEX. MODELS TIPOLÒGICS DE REFERÈNCIA: SUBESTRUCTURES PEL VERD I PAVIMENTS
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ANNEX. MEMÒRIA DE CÀLCUL
1.- DADES D'OBRA
1.1.- Normes considerades
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Fusta: CTE DB SE-M
Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic
1.2.- Estats límit
E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE
E.L.U. de ruptura. Fusta
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplaçaments
Accions característiques

1.2.1.- Situacions de projecte
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:
- Amb coeficients de combinació


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

- Sense coeficients de combinació


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

- On:
Gk Acció permanent
Qk Acció variable
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A
E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M

Càrrega permanent (G)
Sobrecàrrega (Q)
Neu (Q)
Desplaçaments

Càrrega permanent (G)
Sobrecàrrega (Q)
Neu (Q)

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g)
Favorable
Desfavorable
0.800
1.350
0.000
1.500
0.000
1.500

Coeficients de combinació (y)
Principal (yp)
Acompanyament (ya)
1.000
0.700
1.000
0.500

Característica
Coeficients parcials de seguretat (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000

Coeficients de combinació (y)
Principal (yp)
Acompanyament (ya)
1.000
1.000
1.000
1.000
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2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometria
2.1.1.- Nusos
Referències:
Dx, Dy, Dz: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
qx, qy, qz: Girs prescrits en eixos globals.
Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos
Coordenades
Vinculació exterior
Referència X
Vinculació interior
Y
Z
Dx Dy Dz qx qy qz
(m) (m) (m)
N1
0.000 -1.500 0.000 - - - - - Articulat
N2
0.000 0.000 0.000 X X X X X X
Encastrat
N3
1.500 -1.500 0.150 - - - - - Articulat
N4
1.500 0.000 0.150 X X X X X X
Encastrat
N5
3.000 -1.500 0.300 - - - - - Articulat
N6
3.000 0.000 0.300 X X X X X X
Encastrat
N7
4.500 -1.500 0.450 - - - - - Articulat
N8
4.500 0.000 0.450 X X X X X X
Encastrat
N9
6.000 -1.500 0.600 - - - - - Articulat
N10
6.000 0.000 0.600 X X X X X X
Encastrat
N11
7.500 -1.500 0.750 - - - - - Articulat
N12
7.500 0.000 0.750 X X X X X X
Encastrat
N13
9.000 -1.500 0.900 - - - - - Articulat
N14
10.500 -1.500 1.050 - - - - - Articulat
N15
12.000 -1.500 1.200 - - - - - Articulat
N16
13.500 -1.500 1.350 - - - - - Articulat
N17
15.000 -1.500 1.500 - - - - - Articulat
N18
9.000 0.000 0.900 X X X X X X
Encastrat
N19
10.500 0.000 1.050 X X X X X X
Encastrat
N20
12.000 0.000 1.200 X X X X X X
Encastrat
N21
13.500 0.000 1.350 X X X X X X
Encastrat
N22
15.000 0.000 1.500 X X X X X X
Encastrat

2.1.2.- Barres
2.1.2.1.- Materials utilitzats
Materials utilitzats
Material
E
G
fy
a·t
g
n
(kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (t/m³)
Tipus
Designació (kp/cm²)
Acer laminat S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Fusta
C14
71355.8 6.955 4485.2
0.000005 0.350
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Materials utilitzats
Material
E
Tipus
Designació (kp/cm²)
Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
n: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
a·t: Coeficient de dilatació
g: Pes específic

n

G
fy
a·t
g
(kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (t/m³)

2.1.2.2.- Descripció
Descripció
Material
Barra
Peça
Longitud
LbSup. LbInf.
Perfil(Sèrie)
bxy bxz
(Ni/Nf)
(Ni/Nf)
(m)
(m) (m)
Tipus
Designació
Acer laminat S275
N1/N2 N1/N2 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N3/N4 N3/N4 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N5/N6 N5/N6 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N7/N8 N7/N8 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N9/N10 N9/N10 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N11/N12 N11/N12 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N13/N18 N13/N18 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N14/N19 N14/N19 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N15/N20 N15/N20 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N16/N21 N16/N21 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
N17/N22 N17/N22 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 2.00 2.00 3.000 3.000
Fusta
C14
N1/N3 N1/N3 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N3/N5 N3/N5 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N5/N7 N5/N7 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N7/N9 N7/N9 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N9/N11 N9/N11 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N11/N13 N11/N13 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N13/N14 N13/N14 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N14/N15 N14/N15 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N15/N16 N15/N16 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N16/N17 N16/N17 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N2/N4 N2/N4 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N4/N6 N4/N6 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N6/N8 N6/N8 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N8/N10 N8/N10 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N10/N12 N10/N12 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N12/N18 N12/N18 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N18/N19 N18/N19 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N19/N20 N19/N20 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N20/N21 N20/N21 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
N21/N22 N21/N22 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 1.00 1.00 1.507 1.507
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Descripció
Material
Barra
Peça
Tipus
Designació (Ni/Nf) (Ni/Nf)
Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
bxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
bxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

Perfil(Sèrie)

Longitud
LbSup. LbInf.
bxy bxz
(m)
(m) (m)

2.1.2.3.- Característiques mecàniques
Tipus de peça
Ref.
Peces
1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N18, N14/N19, N15/N20, N16/N21 i N17/N22
2 N1/N3, N3/N5, N5/N7, N7/N9, N9/N11, N11/N13, N13/N14, N14/N15, N15/N16, N16/N17, N2/N4, N4/N6, N6/N8, N8/N10, N10/N12,
N12/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N21 i N21/N22
Característiques mecàniques
Material
A Avy Avz
Iyy
Izz
It
Ref.
Descripció
(cm²) (cm²) (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
Tipus
Designació
1 PVS 200x10x8 (H:100/200), (PVS)
50.40 30.00 9.36 2109.80 1333.89 15.55
Acer laminat S275
Cantell 100.0 / 200.0 mm
Fusta
C14
2 120x80, (Cabirons/Biguetes)
96.00 80.00 80.00 1152.00 512.00 1204.22
Notació:
Ref.: Referència
A: Ârea de la secció transversal
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.

2.1.2.4.- Taula d'amidament
Taula d'amidament
Material
Peça
Longitud Volum Pes
Perfil(Sèrie)
(Ni/Nf)
(m)
(m³) (kg)
Tipus
Designació
Acer laminat S275
N1/N2 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N3/N4 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N5/N6 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N7/N8 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N9/N10 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N11/N12 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N13/N18 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N14/N19 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N15/N20 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N16/N21 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
N17/N22 PVS 200x10x8 (H:100/200) (PVS) 1.500 0.008 59.35
Fusta
C14
N1/N3 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 0.014 5.07
N3/N5 120x80 (Cabirons/Biguetes)
1.507 0.014 5.07
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Taula d'amidament
Material
Peça
Perfil(Sèrie)
Tipus
Designació (Ni/Nf)
N5/N7 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N7/N9 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N9/N11 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N11/N13 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N13/N14 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N14/N15 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N15/N16 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N16/N17 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N2/N4 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N4/N6 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N6/N8 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N8/N10 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N10/N12 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N12/N18 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N18/N19 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N19/N20 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N20/N21 120x80 (Cabirons/Biguetes)
N21/N22 120x80 (Cabirons/Biguetes)
Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

Longitud Volum Pes
(m)
(m³) (kg)
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507
1.507

0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014

5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07
5.07

2.1.2.5.- Resumen d'amidament
Resumen d'amidament
Material
Longitud
Volum
Pes
Sèrie
Perfil
Perfil Sèrie Material Perfil Sèrie Material Perfil Sèrie Material
Tipus
Designació
(m)
(m)
(m) (m³) (m³) (m³)
(kg) (kg)
(kg)
0.083
652.81
PVS 200x10x8 (H:100/200) 16.500
16.500
0.083
652.81
PVS
Acer laminat S275
16.500
0.083
652.81
120x80
30.150
0.289
101.30
30.150
0.289
101.30
Cabirons/Biguetes
Fusta
30.150
0.289
101.30
C14

2.1.2.6.- Amidament de superfícies
Acer laminat: Amidament de les superfícies a pintar
Superfície unitària Longitud Superfície
Sèrie
Perfil
(m²/m)
(m)
(m²)
PVS PVS 200x10x8 (H:100/200)
1.084
16.500 17.886
Total 17.886
Fusta: Amidament de les superfícies a pintar
Superfície unitària Longitud Superfície
Sèrie
Perfil
(m²/m)
(m)
(m²)
Cabirons/Biguetes 120x80
0.400
30.150 12.060
Total 12.060
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2.2.- Càrregues
2.2.1.- Nusos
Càrregues en nusos
Referència Hipòtesi
N1
N3
N5
N7
N9
N11
N13
N14
N15
N16
N17

Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi
Pes propi

Càrregues puntuals
(t)
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300

Direcció
X
Y
Z
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000

2.2.2.- Barres
Referències:
'P1', 'P2':
Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la càrrega en el punt on
acaba (L2).
 Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
 Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o paraments de la peça. L'orientació
de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció transversal dependrà de la direcció seleccionada.



'L1', 'L2':



Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on comença la càrrega,
'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on acaba la càrrega.

Unitats:





Càrregues puntuals: t
Moments puntuals: t·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: t/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres
Valors
Posició
Direcció
Barra Hipòtesi
Tipus
L1 L2
P1 P2
Eixos X
Y
Z
(m) (m)
N1/N2 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N8 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N18 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres
Valors
Posició
Direcció
Barra Hipòtesi
Tipus
L1 L2
P1 P2
Eixos X
Y
Z
(m) (m)
N14/N19 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N20 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N21 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Pes propi Trapezoidal 0.036 0.043 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Pes propi Uniforme 0.045 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q 1
Uniforme 0.375 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N 1
Uniforme 0.060 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Pes propi Uniforme 0.003 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Pes propi Uniforme 0.002 - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Pes propi Uniforme 0.020 - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra

Hipòtesi

Tipus

N15/N16 Q 1
Uniforme
N15/N16 N 1
Uniforme
N16/N17 Pes propi Uniforme
N16/N17 Pes propi Uniforme
N16/N17 Pes propi Uniforme
N16/N17 Q 1
Uniforme
N16/N17 N 1
Uniforme
N2/N4 Pes propi Uniforme
N2/N4 Pes propi Uniforme
N2/N4 Pes propi Uniforme
N2/N4 Q 1
Uniforme
N2/N4 N 1
Uniforme
N4/N6 Pes propi Uniforme
N4/N6 Pes propi Uniforme
N4/N6 Pes propi Uniforme
N4/N6 Q 1
Uniforme
N4/N6 N 1
Uniforme
N6/N8 Pes propi Uniforme
N6/N8 Pes propi Uniforme
N6/N8 Pes propi Uniforme
N6/N8 Q 1
Uniforme
N6/N8 N 1
Uniforme
N8/N10 Pes propi Uniforme
N8/N10 Pes propi Uniforme
N8/N10 Pes propi Uniforme
N8/N10 Q 1
Uniforme
N8/N10 N 1
Uniforme
N10/N12 Pes propi Uniforme
N10/N12 Pes propi Uniforme
N10/N12 Pes propi Uniforme
N10/N12 Q 1
Uniforme
N10/N12 N 1
Uniforme
N12/N18 Pes propi Uniforme
N12/N18 Pes propi Uniforme
N12/N18 Pes propi Uniforme
N12/N18 Q 1
Uniforme
N12/N18 N 1
Uniforme
N18/N19 Pes propi Uniforme
N18/N19 Pes propi Uniforme
N18/N19 Pes propi Uniforme
N18/N19 Q 1
Uniforme
N18/N19 N 1
Uniforme
N19/N20 Pes propi Uniforme
N19/N20 Pes propi Uniforme
N19/N20 Pes propi Uniforme
N19/N20 Q 1
Uniforme

Càrregues en barres
Valors
Posició
L1 L2
P1 P2
(m) (m)
0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 -

Ajuntament de Peralada. Comarca de l’Alt Empordà.

Pàgina : 26

Direcció
Eixos

X

Y

Z

Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra

Hipòtesi

Tipus

N19/N20 N 1
Uniforme
N20/N21 Pes propi Uniforme
N20/N21 Pes propi Uniforme
N20/N21 Pes propi Uniforme
N20/N21 Q 1
Uniforme
N20/N21 N 1
Uniforme
N21/N22 Pes propi Uniforme
N21/N22 Pes propi Uniforme
N21/N22 Pes propi Uniforme
N21/N22 Q 1
Uniforme
N21/N22 N 1
Uniforme

Càrregues en barres
Valors
Posició
L1 L2
P1 P2
(m) (m)
0.060 0.003 0.002 0.020 0.375 0.060 0.003 0.020 0.045 0.375 0.060 -
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Direcció
Eixos

X

Y

Z

Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
Globals 0.000 0.000 -1.000
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ANNEX. CONTROL DE QUALITAT. FITXES.
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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Dades de l’obra.
a) Tipus d'obra
Projecte d’adequació de l’aparcament del Bullidor
b) Emplaçament
Carrer Sotamuralla / Camí dels Horts
c) Promotor
Ajuntament de Peralada
d) Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució
Joan Falgueras Font. arquitecte
e) Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Joan Falgueras Font. arquitecte

2.

Dades tècniques de l'emplaçament
a) Topografia
Planera.
b) Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Treballs en superfície. No es preveuen afectacions a la seguretat per causa del sòl.

c) Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Es tracta d’un espai en el límit del sòl urbà i el sòl no urbanitzable accessible per fora del recinte de la muralla. En el costat sud
existeix ara una esplanada asfaltada que s’utilitza com aparcament i com a ubicació de contenidors de residus. En el costat nord diverses peces
d’horts en part treballats i en part erms. Sobre tot plegat i en diagonal creuen unes línies aèries de mitja tensió que des de fora el municipi
alimenten el centre transformador adossat a la Torrassa.
d) Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
En la cruïlla. Els serveis soterrats coneguts (aigua i sanejament) queden identificats per tapes en els plànols topogràfics proporcionats
per l’Ajuntament. Abans de l’inici de les obres s’hauran de fer les cales necessàries amb la compareixença de les companyies.
e) Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
Les obres d’adequació de l’aparcament del Bulidor son adjacents al Passeig per a vianants que s’adequa en part dels vials urbans
(Sant Sebastià, Sotamuralla, i de la Font) que fan la funció de ronda oest de la població des del giratori de la carretera de Vilabertran en direcció
als veïns del nord, qüestió que condicionarà en certa manera les mesures de seguretat a adoptar en la tangència amb aquest vial.
3.

Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

a) Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i
Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta
al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es
recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclós a l'anex
III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un
risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i
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Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció
facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
b) Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de
les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius necessaris per a
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta
de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o
fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball,
les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos
derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
c) Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es
poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'han de tenir en compte les possibles repercussions a les
estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en
compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
d) Mitjans i maquinària
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
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-

Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Treballs prèvis
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Enderrocs
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació de runes

-

Moviments de terres i excavacions
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes

-

Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

e.4

e.5 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del R.D.1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus d’ensorrament, colgament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
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2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de
la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o
vigilades
4. Treballs en 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 terres subterranis
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
e) Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. S'hauran de mantenir en bon estat de
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent. Aixímateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte també pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
e.1

Mesures de protecció col·lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi
d'acció, frenada, blocatge, etz
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

e.2

Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi
el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari.
- Utilització d'equips de subministrament d'aire

e.3

Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel
pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-

-

f) Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

g) Normativa aplicable
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627/1997. 24 octubre
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre

(BOE: 25/10/97)Transposició de la

(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R.
D.
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril

2177/2004,

de

12

Modificacions:

de

novembre

(BOE: 23/04/97)

(BOE: 23/04/97)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril

(BOE: 23/04/97)

R.D. 488/97. 14 abril

(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo

(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo

(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo

(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga
alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre

(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio

(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

MIE-APQ-006.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

R.D 988/1998

(BOE: 03/06/98)

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions:
O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre
de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20
gener de 1956
Derogat capítol III pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987

OS ELEVADORES PARA OBRAS

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE: 18/09/87)

O. de 23 de mayo de 1977
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

(BOE: 14/06/77)

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO
DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984

(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987

(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
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O. de 12 de gener de 1998

(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
modificació: BOE: 27/10/75

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
modificació: BOE: 28/10/75

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
BOE: 29/10/75

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
BOE: 30/10/75

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

R. de 28 de julio de 1975
modificació: BOE: 31/10/75

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació:

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

R. de 28 de julio de 1975
BOE: 01/11/75

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació:

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

Peralada, 31 de gener de 2018
Joan Falgueras Font, arquitecte
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